Uitvoering zorgplicht - onderinstroom
aanmelding leerling met extra ondersteuningsbehoefte vanuit primair onderwijs
regio Zuid-Kennemerland
Uitgangspunt:
De basisschool (bo, s(b)o) vraagt voor een leerling een mdo-o aan bij de v(s)o-school van voorkeur
van ouders en leerling. Dit geldt specifiek voor aanmelding van een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte op een v(s)o-school in de regio Zuid-Kennemerland.
1.
Het mdo-o geldt als aanmelding. De zorgplicht (en onderzoeksplicht) van de v(s)o-school gaat op dat
moment in. Wanneer de v(s)o-school na lezen van het dossier van de basisschool en het gevoerde
mdo-o nog vragen heeft, doet zij nader onderzoek. Hierbij geeft de v(s)o-school aan welke
informatie zij mist en hoe die verkregen kan worden. De school heeft hier maximaal 6 weken de tijd
voor, met eventueel 4 weken verlenging. Het streven is om dit in kortere tijd te doen. Als er een
verlenging nodig is, meldt de school dit schriftelijk aan de ouders en de basisschool. In verband met
de lotingsprocedure is het belangrijk de periode voor de mdo-o's en de overige data goed in de
gaten te houden. Deze zijn te vinden in De Overstap (www.swv-vo-zk.nl).
2.
Mogelijke uitkomsten na het mdo-o:
a. V(s)o-school kan extra ondersteuning bieden --> plaatsing (evt. na aanvullend onderzoek)
b. Benodigde extra ondersteuning valt onder de basisondersteuning --> ouders melden kind
aan tijdens de vaste aanmelddata en de lotingspocedure wordt gevolgd.
c. V(s)o-school kan niet voldoen aan de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling --> zie 3.
3.
Wanneer de v(s)o-schoolde benodigde extra ondersteuning niet kan bieden zet zij de onderstaande
stappen:
− De v(s)o-school betrekt het swv bij de casus en gaat na of het swv de school kan
ondersteunen in het voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, waardoor de
leerling mogelijk wel geplaatst kan worden.
− De v(s)o-school onderbouwt (vanuit het sop) schriftelijk waar zij wel en niet aan kan voldoen
in relatie tot de benodigde ondersteuningsbehoefte van de leerling. Bij ‘niet kunnen
voldoen’ moet het om een onevenredige inspanning gaan. Ouders (en basisschool)
ontvangen de onderbouwing en deze wordt in een gesprek toegelicht.
− De v(s)o-school geeft een advies over welke school wel passend zou kunnen zijn, gaat na of
die betreffende school bereid is de leerling te plaatsen en speelt een actieve rol in het
contactleggen. Dit gebeurt in overleg met ouders.
− Indien zij een advies richting een school voor voortgezet speciaal onderwijs uitbrengt, vraagt
de v(s)o-school een tlv aan bij het swv waar de woonplaats van de leerling onder valt. Dit
gebeurt bij voorkeur met toestemming van leerling en ouders.

−

−

De zorgplicht eindigt als de leerling op een andere v(s)o-school is ingeschreven of als de
v(s)o school van aanmelding een andere school, die wel een passend onderwijs- en/of
ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft, bereid heeft gevonden de leerling aan te
nemen. Dit wordt schriftelijk bevestigd door de andere school.
Wanneer de v(s)o-school na 10 weken nog geen beslissing over de plaatsing heeft genomen
en de leerling is niet ingeschreven op een andere v(s)o school, dan wordt de leerling tijdelijk
geplaatst op de school van aanmelding en ook ingeschreven.

➢ https://www.onderwijsgeschillen.nl/thema/toelating-van-leerlingen-met-een-extraondersteuningsbehoefte

