Memo

Zorgplicht
=
Ouders helpen aan passend onderwijs voor hun kind
Aanleiding
Van scholen en ouders krijgen we regelmatig vragen over de zorgplicht. Wat moet de school doen
om te voldoen aan de zorgplicht? Wanneer heb ik zorgplicht en wat houdt dat in? Deze memo legt
aan ouders en scholen uit wat zorgplicht betekent voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Het
samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het voldoen aan de zorgplicht.

Waarom
De bedoeling van de zorgplicht is dat ouders niet meer van de ene naar de andere school worden
gestuurd om een passende school voor hun kind te vinden. Vanaf de jaren 90 werkt het ministerie
van OCW aan de versterking van de positie van ouders. Zowel scholen als ouders vinden
samenwerking belangrijk voor goed onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs versterkt het
ministerie de positie van ouders nog verder. Waar ouders voorheen soms de uitdagende opdracht
hadden om een passende school te vinden voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften, ligt
deze verantwoordelijkheid nu bij de school.

1. Ouders melden zich bij de school van hun voorkeur. Vanaf dat moment neemt de school de
zorgplicht op zich. Wanneer we werken vanuit de bedoeling van de zorgplicht, is het niet meer
wenselijk onderscheid te maken tussen aanmelding, kennismakingsgesprek en een officiële
inschrijving. Zodra ouders zich melden, is de zorgplicht de verantwoordelijkheid van de school.
 Als ouders verwachten dat hun kind specifieke ondersteuning of (medische) zorg nodig
heeft, geven zij dat bij aanmelding door aan de school.
 Het kan ook voorkomen dat pas later wordt geconstateerd dat het kind extra
ondersteuning nodig heeft: bijvoorbeeld tijdens het eerste gesprek. Of wanneer het kind
al op school zit.
2. Ouders en school gaan in gesprek. Ze benoemen de stimulerende en belemmerende factoren, en
brengen in kaart welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften het kind heeft. Is er een
arrangement nodig voor onderwijs of zorg? Of heeft de school het vermoeden dat dit nodig is?
Dan schakelt de school de onderwijsexpert van het samenwerkingsverband in (bij een zorgvraag:
ook de coördinator van Jeugdhulp).
3. De onderwijsexpert is vervolgens aanwezig bij het multidisciplinair overleg (MDO) waaraan ook
de ouders deelnemen. Aan de hand van het groeidocument (Topplan) wordt gekeken wat nodig
is voor de ontwikkeling van het kind. Het groeidocument is gespreks- en onderzoeksleidraad. De
belangrijkste conclusies worden erin genoteerd. Doel: samen bepalen wat het passende
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onderwijs is voor het kind (en eventueel: passende zorg en passende opvoeding). Gelijkwaardige
communicatie tussen school en ouders is daarbij van groot belang (Edwards e.a. 2008).
4. School, ouders, onderwijsexpert en de coördinator Jeugdhulp maken afspraken over de te
ondernemen acties. Zoals:
 het benodigde arrangement organiseren op de school
 een andere (basis)school zoeken
 het kind aanmelden voor een school voor speciaal (basis) onderwijs
Bij bovenstaande acties helpt de onderwijsexpert. Heeft het kind zorg nodig? Dan wordt in het
groeidocument vastgelegd wat nodig is en waarom. Het plan wordt ter goedkeuring ingediend bij
de desbetreffende instanties. De coördinator Jeugdhulp helpt hierbij.
Tijdspad zorgplicht
 Ouders melden hun kind met extra ondersteuning tenminste 10 weken voor de start van het
nieuwe schooljaar.
 De school heeft 6 weken om te onderzoeken met welke extra ondersteuning de school zelf
passend onderwijs kan bieden óf welke andere school in staat is het kind de ondersteuning te
bieden die nodig is. Deze periode kan de school eenmalig verlengen met maximaal 4 weken.
De school onderzoekt in deze periode – samen met de onderwijsexpert – welke
ondersteuning nodig is in combinatie met de zorg die kan worden geboden. Bij aanmelding
op een speciale school moet de school in deze periode een toelaatbaarheidsverklaring
aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit gebeurt onder leiding van de onderwijsexpert
aan de hand van het groeidocument.
Komen ouders er samen met de school en coördinator Jeugdhulp niet uit? En lukt het niet om het
kind passend onderwijs te bieden? Dan kunnen ouders contact opnemen met het
samenwerkingsverband – als de school dat niet al had gedaan. Bij een zorgvraag kunnen ze kosteloos
een onderwijszorgconsulent inschakelen.

Wat





Er is overeenstemming met ouders en school en partners over het passende onderwijs,
opvoeding en zorg.
Het kind krijgt de benodigde ondersteuning. Tweemaal per schooljaar wordt de extra
ondersteuning geëvalueerd en waar nodig bijgesteld – samen met ouders, school,
onderwijsexpert en andere relevante partners.
Afspraken over de onderwijsondersteuning en zorg zijn vastgelegd in het groeidocument
(Topplan). Het groeidocument is meteen ook het ontwikkelingsperspectiefplan.









www.swvponoord-kennemerland.nl
www.regelhulp.nl
www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/extra-ondersteuning-op-school
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.onderwijsconsulenten.nl
www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
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