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Zorgplicht
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Doel van de wet is dat alle
kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende
onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen om het
beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal.

Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen/schoolbesturen een zorgplicht. Zorgplicht
betekent dat de scholen/schoolbesturen er voor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit
of dat bij hun school wordt aangemeld, ook een kind dat extra (lichte dan wel zware) ondersteuning
nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur nabij de het woonadres. Een
samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het
Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. In Breda is dit “RSV-Breda”
(https://www.rsvbreda.nl/primair-onderwijs).
Dit samenwerkingsverband  hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen
in de omgeving passend onderwijs te kunnen bieden.

Schoolondersteuningsprofiel
Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk.
Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt
het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het naar een
andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet kan bieden wat het
desbetreffende kind nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg zijn van
een verhuizing.
Iedere school is wettelijk verplicht om een ondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft
welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind
extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van
wat een school kan bieden. Het uitgebreide ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de
school.

Hoe en wanneer een kind aanmelden op de basisschool?
Het Noorderlicht heeft de volgende regels:
Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voordat het kind zou moeten starten schriftelijk bij de
school van voorkeur inschrijven.
Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school. Als een kind voor
het derde levensjaar wordt aangemeld, dan spreken we van een vooraanmelding. Zodra het kind de
leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, zullen ouders opnieuw uitgenodigd worden op school. Tijdens dit
gesprek kunnen ouders de inschrijving definitief maken door het inschrijfformulier in te vullen.

Als ouders hun kind hebben aangemeld, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en
een rondleiding. Hierbij vragen wij ouders om het kind mee te nemen. Als ouders na dit
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kennismakingsgesprek hun kind willen inschrijven op onze school, kunnen zij het inschrijfformulier
invullen en ondertekenen. Bij het inleveren van het inschrijfformulier vragen we naar een
identiteitsbewijs ter controle van het BSN-nummer.

nb. Ouders moeten bij de aanmelding ook aangeven of het kind bij meerdere scholen is aangemeld
en school de eerste voorkeur heeft.

Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een passende onderwijsplek is het belangrijk dat ouders aan de school zoveel
mogelijk informatie geven over hun kind, ook gegevens over de (te verwachten) beperkingen in de
onderwijsdeelname.
Soms zal de school aan de ouders aanvullende gegevens vragen of aangeven dat er nader onderzoek
nodig is.  Voor dat onderzoek moeten ouders toestemming geven.
Het is heel belangrijk dat ouders en school samen optrekken in het vinden van een passende school
voor het kind. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid informatie met
elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden.

Extra ondersteuning
Het is belangrijk dat de school alle belangrijke informatie krijgt, want het is de school (in overleg met
het samenwerkingsverband) die bepaalt of een kind al dan niet extra ondersteuning nodig heeft.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht om eerst te kijken of de school
zelf het kind de extra ondersteuning kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school vormt
daarbij het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken
naar een andere school, bij voorkeur in de nabijheid van de eigen woonomgeving, die de juiste
ondersteuning kan bieden. Onder een andere school wordt ook een school voor het speciaal (basis)
onderwijs verstaan.

Beslissing van de school
De school beslist dus binnen 6 weken (met een verlenging van 4 weken, binnen maximaal 10 weken)
of de leerling wel of niet geplaatst kan worden. Indien een leerling niet plaatsbaar wordt geacht,
worden ouders hierover schriftelijk geïnformeerd.

Indien de ondersteuning die het kind nodig heeft niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de
school, de school het kind geen passend onderwijsprogramma kan bieden, of plaatsing een
onevenredige belasting is voor de school, kan de school het kind weigeren. In deze situatie heeft de
school wel een zorgplicht. De school mag alleen weigeren als de school een andere school gevonden
heeft die wel een passend onderwijsaanbod kan bieden en die het kind ook kan en wil plaatsen.
Onder een andere school kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs verstaan worden.
Hierover zal overleg plaatsvinden tussen de ouders en de school.

Als ouders het niet eens zijn met het besluit van de school om de inschrijving en toelating te
weigeren, of met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen ouders hiertegen bezwaar maken
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bij het schoolbestuur Markantonderwijs of het geschil aankaarten bij de onderwijs
geschillencommissie.

Aanname van kinderen die van buiten Breda naar de omgeving van de school zijn verhuisd
De intern begeleider wordt ingeschakeld bij een kennismakingsgesprek van een leerling die van een
andere basisschool afkomt. De Ib-er neemt dan contact op met de vorige school van de leerling.
Voor de leerling geldt ook het bovenstaande proces met betrekking tot de zorgplicht.

Aanname van kinderen die al onderwijs volgen op een basisschool in de omgeving van de school
De ib-er wordt ingeschakeld nog voordat het kennismakingsgesprek plaatsvindt. Er wordt dan contact
opgenomen met de vorige school, zodat tijdens het kennismakingsgesprek al meer duidelijk is m.b.t.
de eventuele reden van de overstap. De zorgplicht blijft bij de school waar de leerling al onderwijs
volgt.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de traject plicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt
aangemeld “vol “is. Dit is afhankelijk van verschillende factoren die beschreven staan in het
ondersteuningsprofiel.
In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het
samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden.

Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school
weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke
identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en
cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen) i.v.m. Passend onderwijs.

Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een
beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake
is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in
primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren
met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).
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