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Het onderwijs kent diverse zorgplichten

• Veiligheid

• Passend onderwijs

• Ononderbroken ontwikkeling

• Zieke leerlingen

Voor zorgplicht passend onderwijs zie ook:

https://passendonderwijs-almere.nl/nieuws/webinar-zorgplicht-27-augustus-0930-
1100

https://passendonderwijs-almere.nl/nieuws/webinar-zorgplicht-27-augustus-0930-1100


1. Zorgplicht passend onderwijs

Een school(-bestuur) moet iedere aangemelde leerling met 
een extra ondersteuningsbehoefte binnen 6 (+4) weken een 
passende onderwijsplaats bieden. Een school(-bestuur) mag 
pas verwijderen nadat er een andere school bereid is de 
leerling te plaatsen. Art 40 WPO, art 27 WVO, art 40 WEC

Uitzonderingen:

1.School is (aantoonbaar) vol en er is wachtlijst/loting

2.Ouders weigeren (grondslag of informatie)

3.Leerling kan niet voldoen aan aanvullende voorwaarden vo

4.Leerling kan niveau vo-school niet aan

5.Leerling is aangemeld bij cluster 1 of 2



1. Zorgplicht passend onderwijs

Ouders 

schriftelijk aanmelden

melden of hun kind 
mogelijk extra 
ondersteuning nodig 
heeft

aangeven welke school 
hun eerste keuze is, in 
het geval dat ze hun 
kind bij meerdere 
scholen aanmelden

Scholen

ouders wijzen op schriftelijk aanmelden 

(zie aanmeldformulier PO Almere)

bij extra ondersteuningsbehoefte: onderzoeken of de 
school de extra ondersteuning kan bieden

binnen 6 (+4) weken plaatsen (inschrijven) óf een 
andere school bereid hebben gevonden de leerling te 
plaatsen. Overleg met ouders bij zoeken andere school

verwijdering alleen als een andere school bereid is  
gevonden de leerling te plaatsen. Overleg met ouders 
bij zoeken andere school



1. Zorgplicht passend onderwijs

Achter de zorgplicht passend onderwijs zit 
een moreel appel:

Scholen, neem ouders aan de hand!

N.B.

Zorgplicht geldt óók bij aanmelding van een leerling die 
(mogelijk) extra ondersteuning nodig heeft en al op een 
andere school staat ingeschreven. 



1. Zorgplicht passend onderwijs :toezicht

Regulier onderzoek

Onderzoek naar Goed

Specifiek onderzoek n.a.v. signalen

Mogelijke sancties:

• Herstelopdracht met termijn van een week

• Openbaar rapport en waarschuwing

• Terugvordering onderwijsbekostiging



2. Maatwerk: er is veel mogelijk!

Maar….

‘proefplaatsing’ of ‘gastleerling’?  Nee!

Wel: 

• Symbiose (SO/VSO) / meetellen onderwijstijd (PO/VO)

• OPDC

• Afwijking onderwijstijd

• Particuliere initiatieven/partijen



2. Maatwerk: proefplaatsing of gastleerling?

De wet kent deze mogelijkheid niet, het is dus niet toegestaan.

LPW 1969: ouders moeten hun kind inschrijven op een school en 
zorgen voor geregeld schoolbezoek. Leerlingen moeten dus de school 
van inschrijving bezoeken. 

Wel mogelijk: 

• plaatsing op een opdc

• symbiose / meetellen onderwijstijd / samenwerking tussen vo-
scholen 

• Afwijking onderwijstijd

• Particuliere initiatieven/partijen



2. Maatwerk: symbiose/meetellen onderwijstijd

De leerling volgt een gedeelte van het onderwijs (po, vo en (v)so) op 
een andere school. Beperkingen: 

• tussen regulier en regulier: in po part time of max 3 mnd. full 
time, in vo max 50% van de tijd.

• vanuit so/vso naar regulier alleen part time, vanuit regulier naar 
so/vso ook max 3 maanden. 

De afspraken tussen de beide scholen/schoolbesturen komen in een 
(symbiose-)contract. Nieuw: de afspraken staan in het opp.

• Art. 6h WVO meetellen onderwijstijd vo-leerling op vso

• Art. 25a WVO samenwerking tussen vo-scholen

• Art. 15 WPO meetellen onderwijstijd

• Art. 24 WEC vso-leerling op vo, andere vso of mbo



2. Maatwerk: afwijking onderwijstijd, 
aka de Variawet

• Voor leerlingen die een (para)medische behandeling onder 
schooltijd volgen of door een aandoening niet volledig naar school 
kunnen: volstaat registratie als geoorloofd verzuim en een 
bewijsstuk waaruit blijkt op welke grond en gedurende welke tijd 
de (tijdelijke) afwezigheid van de leerling of het niet deelnemen 
aan het onderwijs (para)medisch geïndiceerd is. 

• Voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke 
beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen 
komen.



2. Maatwerk: instemming inspectie
Voor deze tweede groep leerlingen vraagt het schoolbestuur instemming bij de 
inspectie.

Het bestuur (de school) verklaart daarbij het volgende :

1. waarom deze afwijking OT volgens deskundigen* noodzakelijk is;

2. hoeveel uren de leerling wel en geen onderwijs volgt en voor welke periode;

3. of er al eerder een afwijking van de onderwijstijd is geweest en, indien dat het 
geval is, of het effect daarvan is geëvalueerd;

4. dat er een ontwikkelingsperspectief is met een plan van ingroei.

*kinder- of jeugdpsycholoog, (ortho)pedagoog, kinderpsychiater of een arts

N.B.

Zie beleidsregel op de website van de inspectie.

Wettelijke basis:

Art. 8, twaalfde lid WPO, Art. 6g, zevende lid WVO, Art. 14a, tweede lid onder f en art. 
25, vijfde lid WEC 



2. Maatwerk: particuliere initiatieven/partijen

• Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor 
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor elke leerling.

• Zij mogen de rijksbekostiging niet besteden aan particuliere 
instanties, en schoolbesturen mogen het onderwijs ook niet 
uitbesteden (uitzondering: symbiose, opdc). 

• Particuliere initiatieven (excl. erkende particuliere scholen) en 
bijv. zorgboerderijen hebben een aanbod dat formeel niet als 
onderwijs(tijd) wordt gezien. 

• Scholen mogen extern wel expertise inhuren en materialen 
inkopen om in te zetten t.b.v. het onderwijs en de ondersteuning 
op school. De school is en blijft verantwoordelijk.



Vragen?

Op onze website staat veel van de hier genoemde informatie:

www.onderwijsinspectie.nl

Het samenwerkingsverband weet ook veel!

Hartelijk dank voor jullie aandacht en veel succes met het bieden 
van passend onderwijs.

http://www.onderwijsinspectie.nl/


Schorsing en verwijdering

Schorsing: 

- maximaal 5 schooldagen

- let op zorgplicht ononderbroken ontwikkeling

- schorsingen langer dan een dag: melden bij de inspectie

Verwijdering: 

- al bij voornemen tot verwijdering de inspectie informeren

- zorgen voor een andere school die bereid is de leerling te 
plaatsen. Voer hierover overleg met ouders

- informeer ouders schriftelijk over de maatregel, reden, 
schoolwerk en mogelijkheid voor het indienen van bezwaar


