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Naast een vaste PowerPoint waar verschillende onderwerpen betreffende zorgplicht aan de orde 

kwamen, was er ook ruimte voor een aantal ‘live’ vragen, via de chat, die door Céline werden 

beantwoord. 

 

Er zijn scholen die de aanmelding via de website laten lopen waarbij de mogelijkheid van 

het plaatsen van een handtekening niet wordt geboden. In hoeverre is hier dan sprake van 

een 'schriftelijke' aanmelding? 

- Het is altijd aan te raden als de inschrijving op die manier plaatsvindt, om de ouders in 

reactie een aanmeldformulier te sturen. Sowieso heb je als school bepaalde informatie 

van de leerling nodig. 

 

Kan een leerling vanuit het BAO op een SBO worden aangemeld zonder TLV? 

- Nee. Er moet wel een bewezen ondersteuningsbehoefte zijn (o.a. door afgifte TLV) voor je 

de inschrijving in behandeling moet nemen. 

 

Heeft de S(B)O zorgplicht als er geen TLV is afgegeven? 

- Nee, zie vorige vraag 

Voorwaarde voor TLV is een diagnose of verder onderzoek. Wat als een leerling ontploft binnen 

de school maar er geen plek is voor onderzoek 

- Met informatie die je wel hebt, moet je naar SWV gaan om TLV aan te vragen. 

 

Wordt de aanvraag voor een TLV door Passend Onderwijs Almere in behandeling genomen 

als ouders niet akkoord gaan? 

- Ja. Het SWV moet ouders wel over zienswijze vragen. Voor de school bestaat er geen 

verplichting om toestemming van ouders te krijgen voor je aanvraag kan indienen.  

 

Als de school en Passend Onderwijs het erover eens zijn dat een leerling niet op zijn/ haar 

plek is in het reguliere onderwijs en beter past op SBO, maar ouders weigeren mee te 

werken wat kun je dan als school? 

- Je kunt de leerling laten verwijderen. De school moet dan aantonen dat zij niet aan de 

benodigde ondersteuningsbehoefte kan voldoen. In dat geval moeten ze bij het SWV een 

TLV aanvragen. Als je die krijgt, en je vindt een S(B)O die het kind wil aannemen, dan kan 

het kind – ook tegen de wens van de ouders – verwijderd worden van de eerste school. 

 

Maar mag je tot verwijdering overgaan als ouders het hier niet mee eens zijn? 

- Ja dat mag. Je hebt dan als school wel zorgplicht. 

 

Als een leerling een TLV heeft en verhuisd naar een ander SWV en de TLV wordt 

overgenomen door het nieuwe SWV, bij welk SWV moet dan de verlenging van de TLV 

worden aangevraagd? 

- Het eerste SWV blijft dat ook betalen voor de plaatsing van het S(B)O. Ook als de leerling 

is overgenomen door SWV waar kind dan woont.  
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Is de school ook vol als je een wachtlijst hanteert waaruit blijkt dat leerlingen later in het 

jaar instromen. Met andere woorden: leerling A stroomt in april in omdat de aanmelding 

eerder is doorgeven dan leerling B die zich in januari aanmeldt en het maximumaantal van 

de groep nog niet bereikt is 

- Je kijkt er ook naar welke leerling het eerst naar school gaat.  
 
Als een leerling van school wilt wisselen, bij welke school ligt dan de zorgplicht? 

- De zorgplicht ligt dan bij de nieuwe school. Dit geldt voor verhuisleerlingen, maar ook als 

de leerling wisselt naar een andere school in de buurt. 

 

Ouders mogen dus ongeacht de reden tussentijds wisselen van school in de loop van het 

schooljaar? Dan moeten we dus stoppen met het ‘gentlemansagreement’ zoals we dat in 

Almere hebben.? 

- Ja, dat klopt. Dat is het advies.  

 

Moet je kinderen uitschrijven op verzoek van ouders op het moment dat de nieuwe school 

nog niet bekend is?  

- Dit gaat in de praktijk vaak mis. Je moet eerst uitschrijven, voordat er op de nieuwe school 

kan worden ingeschreven. Veel scholen denken dat het andersom is (bron: Besluit 

bekostiging WPO). 

 

Als je pas inschrijft als een leerling uitgeschreven is, dan kun je leerlingen toch uit het oog 

verliezen? 

- Meld het bij leerplicht op moment dat je niet weet dat ouders de leerling bij een nieuwe 

school hebben ingeschreven. Dit is het vangnet.  

 

Wij vragen op dit moment alle verlengingen aan bij POA. Doen we het dan niet volgens de 

regels? 

- Ligt aan casus per kind. Als er niet is verhuisd o.i.d. klopt het wel.  

 

Wat is de juiste term voor een formulier waarop ouders kunnen aanmelden? 

(aanmeldformulier, inschrijfformulier, intakeformulier) 

- De officiële term is aanmeldformulier.  

 

Opmerkingen: 

- Is het een idee om in Almere 1 aanmeldingsformulier voor alle basisscholen te gebruiken 

die voldoet aan alle regels en afspraken die er zijn? 

- Het zou fijn zijn als er een standaard-document komt waarin wij de aanmeldprocedure 

kunnen beschrijven en school specifiek kunnen maken 

 

 

 


