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Zorgplicht

Een passende
plek voor elke
leerling

Zorgplicht
Een passende plek voor
elke leerling
Elke leerling heeft recht op een
passende onderwijsplek op zijn of
haar school. Dat is het idee van de
zorgplicht. Deze plicht is onderdeel
van de Wet passend onderwijs, die op
1 augustus 2014 is ingegaan. Wat
zorgplicht is en wat u van scholen
mag verwachten leest u in deze flyer.

› Wat is zorgplicht?
Zorgplicht betekent dat scholen
ervoor moeten zorgen dat iedere
leerling die op hun school zit, of
die zich bij hun school aanmeldt,
een passende onderwijsplek krijgt.
Een school heeft zorgplicht als een
leerling méér ondersteuning nodig
heeft dan normaal.

› Eigen school eerst
De school kijkt bij de zorgplicht
goed naar wat een leerling nodig
heeft en probeert dit eerst zelf te
organiseren. Soms kan ze de zorg
die nodig is, niet zelf bieden. Dan
moet ze een andere goede plek

voor deze leerling zoeken. Dit kan
zijn in het gewone voortgezet
onderwijs of in het voortgezet
speciaal onderwijs. In ieder geval
overlegt de school altijd goed met
de ouders.

› Als uw zoon of dochter
nieuw is op school
Zorgplicht werkt in een aantal
stappen.
Stap 1: de aanmelding
Eerst meldt u uw zoon of dochter
aan op school. Hiervoor vult u een
aanmeldingsformulier in, dat u
ondertekent en naar school stuurt.
Vervolgens beoordeelt de school
het formulier. Ze kijkt hierbij naar
vier dingen: is er plek op de school
van aanmelding, respecteren ouders
en leerling de grondslag van de
school, is het reëel dat de leerling
een diploma haalt op het niveau
waarop hij wordt ingeschreven
en is er een advies en onderwijskundig rapport van de school van
herkomst? Is het antwoord op deze
vier vragen ja? Dan wordt uw zoon
of dochter toegelaten.

Stap 2: de zorgvraag
De school bepaalt of uw zoon of
dochter extra ondersteuning nodig
heeft. U heeft hierbij een informatieplicht. Dit betekent dat u het moet
aangeven als u denkt dat uw kind
extra zorg nodig heeft. Vaak kan de
school binnen de basisondersteuning
de juiste begeleiding voldoende
organiseren.
Stap 3: het ontwikkelingsperspectiefplan
Als de school zelf niet voldoende
ondersteuning kan bieden in de
basisondersteuning, treedt de zorgplicht in werking. De school schrijft
dan, in overleg met de ouders en de
leerling, een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin
staat wat de onderwijsbehoeften
van de leerling zijn en welke begeleiding de school hierbij biedt. Het
kan ook zijn dat de school de extra
begeleiding niet zelf kan bieden.
Dan zorgt ze voor een passend
alternatief.

› Als uw zoon of dochter
al op een school zit
Het kan zijn dat uw zoon of dochter
al op een middelbare school zit als
blijkt dat hij of zij extra ondersteuning nodig heeft. Als deze zorg
meer is dan de basisondersteuning
biedt, treedt ook hier de zorgplicht

in werking. Dit werkt hetzelfde als
stap 3 die hiervoor beschreven is.
Is uw zoon of dochter beter af op
een andere school? Dan blijft zijn of
haar eigen school verantwoordelijk
voor het onderwijs tot het alternatief
is geregeld.

› Als uw zoon of dochter
wisselt van school
Uw zoon of dochter kan tussentijds
wisselen van school. Dit kan op uw
eigen initiatief zijn, bijvoorbeeld
omdat u gaat verhuizen, of op
advies van de school, bijvoorbeeld
omdat een andere school de ondersteuning kan bieden die nodig is.
Is de wisseling op uw initiatief?
Dan verhuist de zorgplicht mee
naar de nieuwe school. Dit gebeurt
na schriftelijke aanmelding en de
constatering dat er extra ondersteuning nodig is. Is de wisseling
het advies van de school? Dan blijft
de zorgplicht bij de school, tot het
moment dat er een andere school
gevonden is. In de tussentijd blijft
de school verantwoordelijk voor
het onderwijs aan uw zoon of
dochter.
Meer weten?
www.swv2506.nl
of bel het Onderwijsloket:
026 - 365 0 321

