Zorgplicht en loten (Leerlingen met een extra
ondersteunings-behoefte in de Bovo-procedure)

Ten aanzien van de positie van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte is in de wet Passend Onderwijs al e.e.a. vastgelegd en daarnaast zijn er in
het Samenwerkingsverband aanvullende afspraken gemaakt.
Wat ligt al vast?
1.
2.
3.
4.

Voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben, heeft een school zorgplicht.
Extra ondersteuning moet door de scholen bij het SWV worden aangevraagd.
De Commissie van Deskundigen neemt de aanvragen in behandeling en neemt een besluit.
Bij de aanmeldingsprocedure in BoVo zal wordt gevraagd
a. Of de leerling is het Basisonderwijs extra ondersteuning heeft ontvangen. Zo ja is
er zorgplicht en dan wordt de extra ondersteuning in ieder geval voor een jaar
toegekend. De school moet de aanvraag wel indienen en inhoudelijk
onderbouwen.
b. Of ouders/school meent dat er extra ondersteuning in het VO nodig is. Zo ja, dan
onderzoekt de school, samen met de contactpersoon van het SWV of er inderdaad
sprake is van extra ondersteuning, zoals dat binnen het SWV ZHW is geformuleerd.
Als dat het geval is heeft de school Zorgplicht voor de leerling.
5. Aan het bij 4 beschreven vaststellen van eventuele zorgplicht gaat vooraf, dat de leerling een
advies heeft dat past bij het onderwijsaanbod van de school en dat de ouders de grondslag
van de school onderschrijven. Als dat niet het geval is wordt de leerling geweigerd en is
nader onderzoek in het kader van extra ondersteuning niet aan de orde.
6. Als duidelijk is dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en waaruit die bestaat kan
de school beoordelen of de leerling die extra ondersteuning in de eigen school kan
ontvangen ( op basis van SOP) of dat de school een andere school moet zoeken die wel de
passende ondersteuning kan aanbieden. De ontvangende school heeft zorgplicht en dus de
taak om een andere passende school te vinden voor de leerling. E.e.a. wordt in goed overleg
met de ouders geregeld.
7. Als de school waar de leerling is aangemeld moet loten, loten de leerlingen met extra
ondersteuning gewoon mee.
Waar gaat het om?
De wet voorziet niet expliciet in een regeling voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, die
in een lotingsprocedure worden uitgeloot.
Nu doet zich de vraag voor hoe de zorgplicht wordt ingevuld na loting.
Er zijn 2 scenario’s.
I.
De leerling met extra ondersteuning wordt ingeloot. Het hierboven beschreven punt 6 is dan
van toepassing.
II.
De leerling wordt uitgeloot. Dan zijn er 2 mogelijkheden:
Optie A: De leerling wordt ( net als de andere leerlingen, die geen extra ondersteuning
hebben en uitgeloot worden) afgewezen en het is aan ouders (met
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Optie B:

ondersteuning van de basisschool) om een andere school te zoeken en de
leerling daar aan te melden.
De zorgplicht is ook voor deze leerling van toepassing: de VO-school zoekt
ook voor deze afgewezen leerling een andere school.

Voor beide opties is iets te zeggen. In de eerste optie worden de leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte gelijk behandeld als de leerlingen die dat niet hebben. De
procedure is eenduidig en de VO-school, die toch al extra belast is vanwege de loting heeft
niet ook nog een keer de verantwoordelijkheid om een andere school te zoeken.
In de 2e optie wordt het begrip zorgplicht meer invulling aan gegeven en wordt een extra
lange procedure voorkomen, doordat ouders ( ondersteund door de basisschool) opnieuw op
zoek moeten gaan naar een VO-school die wel de passende ondersteuning kan bieden.
Gehoord het advies van de stuurgroep heeft het DB van het SWV besloten te kiezen voor
optie B. Argumenten daarvoor zijn:
 Het gaat om een klein aantal leerlingen. Op grond van de huidige gegevens wordt
geschat dat hert om ongeveer 25 leerlingen gaat1. Omdat loten veelal plaatsvindt op
scholen die relatief weinig leerlingen met extra ondersteuning hebben zal het aantal
waarschijnlijk nog lager zijn.
 De scholen voor VO zijn er hoe-dan-ook samen verantwoordelijk voor om de “
zorgleerlingen” die uitgeloot zijn een plek te bieden. Dat kan dan sneller door ze via
de VO plaatsingsprocedure een plek te bieden, dan de leerlingen weer eerst terug
te verwijzen naar het PO en ouders opnieuw de leerlingen te laten aanmelden op
een andere VO-school.
 Juist deze leerlingen wil een school voor VO vroeg in beeld hebben, zodat er voor de
start van het schooljaar een plan gemaakt kan worden voor de leerling en extra
ondersteuning worden aangevraagd. De vraag is of ouders snel een andere school
kunnen vinden.
De zorgplicht voor de uitgelote leerlingen ligt dus bij de school die geloot heeft. Dat wil zeggen: de
school hoeft de leerling (natuurlijk) niet op te nemen, maar heeft wel de plicht om een andere
school te zoeken.
Bij het vinden van een passende school wordt de procedure gehanteerd zoals beschreven in de
notitie ‘Procedure herplaatsing leerlingen’. Het SWV zal ondersteunen indien gewenst.
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Tot. aantal leerlingen met extra ondersteuning

6600
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