
Invulling zorgplicht:  
weet waar je grenzen liggen 

De zorgplicht houdt in dat scholen ervoor moeten 

zorgen dat elk kind een passende plek krijgt, ook 

als het kind extra begeleiding en ondersteuning 

nodig heeft. Hiermee moet voorkomen worden 

dat een kind van school naar school wordt 

gestuurd of thuis komt te zitten. Als schoolbe-

stuur heb je de zorgplicht voor de leerlingen die 

op je school zitten alsook voor de leerlingen die 

schriftelijk worden aangemeld. Mochten ouders 

hun kind bij meerdere scholen aanmelden, dan 

heeft de school die hun eerste voorkeur geniet de 

zorgplicht over het kind.

Onderzoeksplicht 
Zodra het kind zich heeft aangemeld gaat de 

zorgplicht in en ga je als school na of je de beno-

digde ondersteuning kan bieden, al dan niet met 

extra ondersteuning vanuit het samenwerkings-

verband. Je hebt zes weken de tijd om op basis 

van informatie van de ouders en bijvoorbeeld 

het kinderdagverblijf te beslissen of het kind kan 

worden toegelaten. Deze termijn mag je met vier 

weken verlengen. 

Mocht jouw school de extra ondersteuning niet 

kunnen bieden dan moet je een andere passende 

plek op een reguliere of speciale school regelen, 

in overleg met de ouders. Dit hoef je als school 

overigens niet alleen te doen. De schoolbesturen 

binnen het samenwerkingsverband moeten 

zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs-

voorzieningen. Betrek daarom de coördinator 

van het samenwerkingsverband erbij, die een 

adviserende rol kan hebben. Heb je een school 

gevonden die de ondersteuning wel kan bieden 

en ben je aantoonbaar handelingsverlegen als 

school, dan kan het kind worden overgeplaatst 

en wordt de zorgplicht overgedragen. Zelfs als de 

ouders hier uiteindelijk geen toestemming voor 

geven. Dit is uiteraard geen ideale situatie maar 

komt wel eens voor. 

Uitzonderingen
De zorgplicht geldt in een aantal gevallen niet. 

Wanneer de ouders van het kind weigeren de 

grondslag van jouw school te erkennen of te 

onderschrijven, hoef je het kind niet toe te laten 

op je school en gaat de zorgplicht niet in. In de 

praktijk komt dit nauwelijks voor. Ook kan het zijn 

dat jouw school ‘vol’ is en dat er geen formatie-

ruimte is om het kind toe te laten. Uiteraard dien 

je de klassenomvang dan wel vast te hebben 

gesteld in je schoolgids of op je website. Stellen 

dat jouw school maximaal vijf kinderen met een 

zorgbehoefte kan ondersteunen en om die reden 

het zesde kind weigeren, valt hier uitdrukkelijk 

niet onder. Evenmin als beleid dat erop gericht 

is voorrang te geven aan leerlingen zonder extra 

ondersteuningsbehoefte of beleid dat leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften benadeelt ten 

opzichte van overige leerlingen.

Om een leerling te kunnen weigeren omdat jouw 

school vol is, is dus transparant toelatingsbeleid 

nodig. Met het oog hierop is het belangrijk dat je 

als school vaststelt hoeveel kinderen je maximaal 

in een klas/groep wilt hebben en wat je wel en niet 

aan ondersteuning kunt bieden. Zeker als het om 

dit laatste gaat, zie je vaak dat grenzen niet goed 

worden aangegeven. Scholen willen het graag 
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goed doen en beweren heel veel te kunnen bieden 

c.q. aan te kunnen, terwijl de praktijk weerbarsti-

ger is. Wees hier kritisch op, om te voorkomen dat 

je het kind toch niet de juiste ondersteuning kunt 

bieden en de leerkracht mogelijk ook overloopt, 

met alle gevolgen van dien. 

Goed vastleggen
Dat je geen één op één onderwijs kunt bieden of 

dat je geen specialist in huis hebt op het gebied 

van externaliserend c.q. agressief gedrag (al dan 

niet als onderdeel van autisme) zijn voorbeelden 

van grenzen wat betreft ondersteuning. De eerste 

aanmeldingen eerst plaatsen, toegepaste loting 

en daarna werken met een wachtlijst, voorrangsre-

gels voor postcodegebieden en broertje/zusje-re-

gelingen zijn ook vormen van toegestaan beleid 

dat ertoe kan leiden dat je school vol is. Leg – 

nadat de MR ermee heeft ingestemd – de doel-

groep van je school en (on)mogelijkheden goed 

vast in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en 

toelatingsbeleid. Zorg er vervolgens voor dat dit 

in de schoolgids wordt opgenomen dan wel op 

de website van je school komt te staan. Zodat het 

zichtbaar is voor ouders en het transparant is dat 

de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is 

behandeld als andere aanmeldingen.  

Overweeg mediation
Loopt het onverhoopt toch op tussen je school en 

ouders als het gaat om de ondersteuning van hun 

kind, overweeg dan vroegtijdig – voordat het te 

hoog oploopt - de inzet van onderwijsmediation. 

Je kunt het bijvoorbeeld inzetten bij een geschil 

over het handelingsdeel van het OPP, waarmee 

ouders moeten instemmen. Hier zit vaak de meeste 

pijn voor ouders, die bang zijn voor wat er gaat 

komen. Mediation kost tijd en geld. Maar het staat 

doorgaans in schril contrast met de energie die een 

procedure van tien weken bij de Geschillencom-

missie Passend onderwijs (GPO) voor beide partijen 

kost, laat staan wat zo’n proces voor het kind kan 

betekenen. Mediation kan emotionele barrières 

doorbreken, de lucht klaren en begrip creëren. Ove-

rigens moet je dit als school doorgaans zelf (tijdig) 

voorstellen, ouders komen er niet snel mee. Kies 

dan ook bij voorkeur voor een MfN gecertificeerd 

mediator die een onderwijsachtergrond heeft. 

 
 

 Meer Weten? Meld je hier aan voor de online 

VBS Kennissessie ‘Invulling zorgplicht door scholen en 

toelatingsbeleid’ op 11 mei 2023 van 15.30 –17.00  

Misverstanden rondom het 
ontwikkelingsperspectief (OPP)

Een onderdeel van de zorgplicht van een school is het 
opstellen en evalueren van een OPP voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn veelvoor-
komende misverstanden:

 § Een OPP is alleen bedoeld voor leerproblemen en 
niet voor gedragsproblemen  
Ook gedragsproblemen kunnen ertoe leiden dat een 
OPP opgesteld moet worden. 

 §  Bij regelmatig overleg en het goed vastleggen van 
wat is besproken, is een OPP niet nodig  
De problematiek van de leerling bespreken en 
vastleggen, ontslaat een school niet van haar plicht 
een OPP vast te leggen. 

 §  Bij hoogbegaafdheid, dyslexie of een crisissituatie 
(o.a. Veilig Thuis) is geen OPP nodig 
Uit uitspraken van de GPO blijkt dat er situaties 
denkbaar zijn, dat dit wel degelijk nodig is.  

 § Er hoeft pas vanaf de bovenbouw (groep 6) een 
OPP te worden gemaakt  
Ook op jonge leeftijd zijn er situaties denkbaar dat 
een OPP noodzakelijk is. Denk aan een kleuter die, 
wat blijkt na een aantal wen-ochtenden, alleen onder 
toezicht kan functioneren. 

 § Er is geen handtekening van beide ouders met 
gezag nodig voor het handelingsdeel 
Deze handtekening is wel nodig. Werken ouders niet 
mee aan het op overeenstemming gericht overleg 
(OOGO), wijs ze dan op de mogelijkheid naar de 
GPO te stappen zodat het traject niet eindeloos 
gefrustreerd wordt om geen handtekening te hoeven 
zetten. Het niet meewerken aan een OOGO ontslaat 
de school niet van het actief voeren van de regie.

https://vbs.nl/event/vbs-kennissessie-zorgplicht-voor-de-school-en-toelatingsbeleid/



