Zorgplicht: een casus uit de dagelijkse praktijk (PO)
In augustus 2020 organiseerde Passend Onderwijs Almere een Webinar over zorgplicht waarin
een onderwijsjurist uitleg gaf en er de mogelijkheid was om vragen te stellen. Meer informatie
over het webinar vind je op de website. Hier staat o.a. de powerpoint en voorbeelden voor
aanmeldformulieren in het PO en het VO.
Een van de onderwerpen waar veel vragen over zijn, is wanneer de zorgplicht precies ingaat.
Hieronder vindt u een casus en het antwoord en advies van de onderwijsjurist.
Vraag vanuit school en bestuur:
Een school loopt aan tegen de zorgplicht.
Ouders willen hun kind van school A naar school B doen in Almere. Zij hebben een oriënterend
gesprek gehad op de nieuwe school, maar er is geen aanmeldformulier ingevuld. De nieuwe
school heeft informatie opgevraagd, maar nu blijkt de ondersteuningsbehoeften van deze jongen
te groot te zijn voor de groep waar hij in komt.
Heeft school nu gelijk zorgplicht? Of geldt dit alleen bij een ingevuld formulier? Er is wel een
naam en geboortedatum bekend bij de nieuwe school, maar zit een school nu gelijk vast aan de
zorgplicht? Dus als ouders bellen/langskomen gaat dan gelijk de zorgplicht in?
Antwoord van de onderwijsjurist:
In bovenstaande casus wordt aangegeven dat ouders een oriënterend gesprek op een school
hebben gehad, maar hun kind nog niet schriftelijk hebben aangemeld op de school. De school
heeft geconcludeerd dat de ondersteuningsbehoefte te groot is en de vraag die nu voorligt is of
de school een zorgplicht heeft. Uit artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs volgt dat
ouders hun kind schriftelijk moeten aanmelden op de school. Na aanmelding moet de school
onderzoeken of zij aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen en of zij tot
toelating over kan gaan. Wordt de toelating van een kind geweigerd, omdat de school niet aan de
ondersteuningsbehoefte kan voldoen, dan heeft de school zorgplicht en moet de school een
andere school vinden die het kind wel kan toelaten. Een school kan pas zorgplicht krijgen als
ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld. Pas na schriftelijke aanmelding is de school
gehouden onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het kind toe te laten.
In dit geval heeft de school al onderzocht of het kind kan worden toegelaten voordat er een
schriftelijke aanmelding lag. Strikt formeel genomen heeft de school dan geen zorgplicht, maar
mijn advies is om hier in de praktijk anders mee om te gaan en pas een onderzoek naar de
mogelijkheid tot toelating te doen als ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld. Als dit
onderzoek wordt uitgevoerd voordat er een schriftelijke aanmelding ligt, kunnen ouders
namelijk motiveren dat de school door het uitvoeren van het onderzoek heeft gehandeld als
ware er een aanmelding ligt.

