Veel gestelde vragen door ouders
Kan ik zelf een toelaatbaarheidsverklaring VSO of Praktijkonderwijs aanvragen?
Nee, dat kan niet. Alleen schoolbesturen kunnen een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het
samenwerkingsverband.
Ik ben het niet eens met een toelaatbaarheidsverklaring of het aanvragen ervan
Een school(-bestuur) kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Voor het VSO mag de school dat
doen zonder toestemming. Alleen voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring
Praktijkonderwijs is het verplicht dat de ouders hun zienswijze schriftelijk geven.
Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag en geeft al dan niet een
toelaatbaarheidsverklaring af. Van het besluit krijgt u bericht.
Een toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs is geldig voor de hele schoolloopbaan (tot
en met het einde van schooljaar waarin de leerling 18 jaar is geworden).
Een toelaatbaarheidsverklaring VSO kan een beperkte looptijd hebben en kent ook een
bekostigingscategorie voor het VSO.
U kunt bezwaar maken tegen:
• Het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring;
• Ten de genoemde looptijd of toegekende bekostigingscategorie VSO of beide;
Ook het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring kan in bezwaar gaan.
Hoe moet ik een bezwaar maken tegen een toelaatbaarheidsverklaring?
Ben u het niet eens met de beslissing over een toelaatbaarheidsverklaring? U kunt dan een bezwaar
indienen.
Hoe?
•
•
•
•
•

Het bezwaarschrift dient u per e-mail in bij het samenwerkingsverband: info@swv-vo-mhr.nl
Het mag ook per brief.
U mag zelf het bezwaarschrift indienen. Er is geen advocaat of jurist vereist.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na ontvangst van het
besluit.
Na de ontvangst van uw bezwaar kan het samenwerkingsverband zelf onderzoeken of zij
tegemoet kan komen aan uw bezwaar.
Kan het samenwerkingsverband niet aan uw bezwaar tegemoet komen, dan wordt uw
bezwaar doorgestuurd aan de landelijke bezwaaradviescommissie
toelaatbaarheidsverklaringen.

Informatie over de landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de site:
https//onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-lbt.
De school en ik zijn het niet eens. Wat kan ik doen?
U bent het niet eens met de school
De school van uw kind moet hem of haar een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de school
van uw kind zijn of op een andere school. Soms verschillen ouders en school van mening.
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Wat is er dan mogelijk om eruit te komen?
Oplossingen?
Volg de volgende stappen:
1. Bespreek uw mening met de school. Vaak kunt u er samen uitkomen.
2. Komt u er niet uit met de school, dan kunt u de landelijke Geschillencommissie passend
onderwijs vragen een oordeel te vragen.
Deze commissie kunt u benaderen over:
o De (weigering van) toelating van uw kind tot de school
o Het ontwikkelingsperspectief (-plan) van uw kind
o De verwijdering van uw kind van school.
3. Het is ook mogelijk om een onafhankelijke onderwijsconsulent te vragen te bemiddelen.
Meer informatie:
Over de landelijke geschillencommissie:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
Over de onderwijsconsulent:
https://www.onderwijsconsulenten.nl/
Wat is zorgplicht?
Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft,
altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen
die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders
een passende plek. Dit kan zijn:
• de eigen school;
• een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
• een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd.
Bijvoorbeeld omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.
Een school heeft zorgplicht als een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij de school of op al op de
school ingeschreven.
Een school krijgt geen zorgplicht als:
- de school “vol” is (geen plek meer heeft. Maar dan moet de school wel duidelijk maken
wanneer er mogelijk plek ontstaat)
- u als ouders de grondslag van de school niet respecteert (dus bij aanmelding op een
protestants christelijke school bent u bijvoorbeeld niet eens dat uw kind de godsdienstlessen
hoeft te volgen
- u uw kind aanmeldt op een school dat niet overeenkomt met het onderwijsniveau van uw
kind. Bijvoorbeeld: uw kind heeft een vmbo-TL advies en u meldt u kind aan voor het
gymnasium.
Let op!
Er ontstaat wettelijk geen zorgplicht als u alleen maar een telefoontje pleegt om te vragen of de
school een bepaalde vorm van ondersteuning biedt. U moet serieus de intentie uitspreken dat u uw
zoon of dochter wil aanmelden.
Mag een school mijn kind verwijderen van school?
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Een school(-bestuur) mag een kind niet zomaar verwijderen van school. Het is normaal dat de school
al diverse keren met uw zoon of dochter maar ook met u over gedrag/houding en/of
studievorderingen heeft gesproken.
Voor verwijdering moet ook een goede reden zijn. Soms is dit omdat de school – na al voor gedaan
en geprobeerd te hebben in de begeleiding van uw kind – het niet meer weet. Handelingsverlegen is
dit.
Een school(-bestuur) kan een besluit tot verwijdering nemen. Dit moet altijd schriftelijk en
gemotiveerd. Ook moet u als ouders voorafgaand het besluit gehoord zijn. U moet in de gelegenheid
gesteld worden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (schriftelijk en gemotiveerd)
bezwaar aan te tekenen bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan het besluit intrekken of uw
bezwaar voorleggen aan een bezwaarschriftencommissie, Dit zal in de brief van het bestuur staan.
Het schoolbestuur kan uw kind pas verwijderen en uitschrijven als een andere school bereid is
gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt.
Ook dit behoort tot de zorgplicht.
Heeft een samenwerkingsverband ook zorgplicht?
Nee. Alleen scholen hebben zorgplicht.
Het samenwerkingsverband heeft wel de opdracht om samen met de aangesloten schoolbesturen
een regionaal dekkend onderwijsaanbod te realiseren. Het is de bedoeling dat alle kinderen zoveel
mogelijk een onderwijsplek in de regio hebben.
Dat is helaas niet altijd mogelijk. Daarvoor moet het samenwerkingsverband dan afspraken maken
met scholen buiten der regio.
Moet het samenwerkingsverband de extra ondersteuning aan mijn kind betalen?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt.
Als alle ondersteuningsgelden bij het samenwerkingsverband blijven dan zou het antwoord “ja”
kunnen zijn, zijn de ondersteuningsgelden verdeeld over de scholen dan is het antwoord “nee”.
Het samenwerkingsverband gaat wel altijd over de toelaatbaarheidsverklaringen.
Het samenwerkingsverband VO/VSO MHR heeft besloten de ondersteuningsgelden volgens een
bepaalde verdeelsleutel te verdelen over de scholen. Dat betekent dat de scholen zelf over de
ondersteuning en de financiën gaan en niet het samenwerkingsverband.
Uitzonderingen zijn er gemaakt voor de plaatsing van leerlingen op de Onderwijs Opvang Voorziening
(alleen aan te vragen door de school) en ambulante begeleiding Langdurig Ziek en Lichamelijk
Beperkt.
Mijn kind kan tijdelijk niet naar school wegens ziekte. Hoe krijgt het toch onderwijs?
Als een kind tijdelijk door ziekte niet naar school kan, dan moet de school met de ouders afspraken
maken over de voortgang van het onderwijs. Vanwege het tijdelijke karakter behoort dit feitelijk niet
tot het passend onderwijs.
Scholen kunnen een beroep doen op een consulent OZL.
Meer informatie: https://ziezon.nl/

Wat is een OPP?
De afkorting OPP staat voor Ontwikkelingsperspectief(-plan).
Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, stellen scholen
een ontwikkelingsperspectiefplan op. Daarin staat welke belemmerende en bevorderende factoren
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van invloed zijn op het functioneren van de leerling en wat zijn of haar verwachte uitstroomniveau is
(de uitstroombestemming). Ook staat in het ontwikkelingsperspectiefplan welke ondersteuning de
leerling nodig heeft en hoe de school die ondersteuning gaat verzorgen.
Een OPP moet niet alleen gemaakt worden door een school voor voortgezet onderwijs, maar ook
door scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Waar kan ik vinden wat een school aan extra ondersteuning biedt?
Elke school moet een “Schoolondersteuningsprofiel” (SOP) opstellen. Hierin is opgenomen welke
ondersteuning een school biedt en wat de grenzen zijn.
Het schoolondersteuningsprofiel kunt u of op de website van de school vinden. Het kan ook
opgenomen zijn in de schoolgids.
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