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ROUTEKAART PASSENDE ONDERWIJSPLEK BIJ AANMELDING  
 

 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen/schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat de school waar ouders 

hun zoon of dochter hebben aangemeld, verplicht is een passende onderwijsplek te vinden  voor  het kind. 

Dit kan de school zijn waar de ouders het kind hebben aangemeld of een andere school. Deze routekaart 

geeft aan welke stappen de school samen met de ouder(s) doorloopt wanneer het kind nog niet staat inge-

schreven bij een basisschool.   

 

Stap 1: aanmelding 

De ouder meldt het kind schriftelijk aan bij de school naar keuze. Wanneer de ouder denkt dat haar/zijn 

kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft de ouder dit bij de aanmelding aan de school door. 

Tips voor ouders: 

 Meld uw kind tijdig aan (bij voorkeur tenminste 12 weken voordat plaatsing van het kind aan de orde 

is). 

 Maak een afspraak met de schoolleider of met de medewerker van de school die belast is met de aan-

name van kinderen (staat vermeld in de schoolgids van de school / zie website van de school). 

 Neem voor de school relevante gegevens over uw kind mee wanneer u het eerste gesprek met de 

schoolleider voert.  

 Geef aan de school aan wanneer u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.  

 

Stap 2: onderzoek 

De school onderzoekt of zij het aangemelde kind de juiste onderwijsomgeving kan bieden. De school han-

teert hiervoor het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven welke ondersteuning de school aan 

de leerling kan bieden en wanneer voor de school de grenzen worden bereikt.  

 

Wanneer de school het kind de juiste onderwijsomgeving kan bieden, vindt de toelating plaats volgens de 

voor de school gebruikelijke werkwijze (inschrijving en plaatsing). 

 

Wanneer de school de juiste onderwijsomgeving voor het kind niet kan bi eden, roept de schoolleider/het 

schoolbestuur de hulp in van het samenwerkingsverband (BePO). De IB-er/schoolleider neemt contact op 

met de BePO plusconsulent van de school. Plusconsulenten zijn deskundigen die BePO inzet voor de onder-

steuning van scholen bij het geven van extra ondersteuning voor het kind. De plusconsulent heeft veel ke n-

nis en ervaring op het gebied van passend onderwijs in het samenwerkingsverband.   

 
Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 
A. Heeft het kind extra ondersteuning nodig die de reguliere basisschool kan geven (basisondersteuning)? 

- Kan de school waar de ouder het kind heeft aangemeld dit geven? 
- Kan een andere reguliere basisschool dit geven? 
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B. Heeft het kind extra ondersteuning nodig die een speciale (basis)school kan ge ven? 
- Is dit een school vanuit cluster 1 of cluster 2? 
- Is dit een speciale (basis)school uit het samenwerkingsverband? 
- Is dit een speciale (basis)school buiten het samenwerkingsverband? 

 

 Meer informatie: www.swvbepo.nl 

 

De schoolleider/het schoolbestuur informeert binnen de termijn van zes weken het besluit over de plaat-

sing/inschrijving van de leerling op de school waar de ouders de leerling hebben aangemeld. De schoollei-

der/het schoolbestuur kan de termijn met vier weken verlengen. Wanneer de schoolleider/het schoolbe-

stuur binnen deze termijnen geen besluit heeft genomen wordt de leerling automatisch geplaats op de 

school waar de ouders de leerling hebben aangemeld. 

 

Stap 3 

Komen ouders, school en BePO plusconsulent er samen niet uit, dan kunnen ouders kosteloos de onder-

wijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en erv a-

ring op  het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advie s ge-

ven over een passende onderwijsomgeving voor  het kind.  

 Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl 
 

Stap 4 

Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders een oordeel vragen 

aan de geschillencommissie ‘toelating en verwijdering passend onderwijs’, bij het College voor de Rechten 

van de Mens (CVRM) of zij kunnen het geschil voorleggen aan de rechter. 

 Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-pas-
send-onderwijs www.mensenrechten.nl 
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