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Zorgplicht 
In deze schoolgids vindt u de regels en voorwaarden voor de toelating tot onze school. 
 
Opmerking vooraf 
Binnen het samenwerkingsverband VO/VSO MHR zijn afspraken gemaakt over de 
toelatingsprocedure. Elk jaar worden deze afspraken geactualiseerd en gepubliceerd op de website 
www.swv-vo-mhr.nl. 
 
Wanneer een leerling wordt aangemeld bij een school, krijgt deze school in principe zorgplicht. Als 
ouders informeren of de school de juiste ondersteuning kan bieden, vraagt de school altijd of de 
ouders van plan zijn hun kind aan te melden. Is dit het geval, dan heeft de school dus zorgplicht.  
De school gaat altijd met de ouders en de leerling in gesprek als de informatie (van de basisschool, de 
vorige school of van ouders) vragen oproept om de mogelijkheden van ondersteuning te bespreken. 
In overleg met ouders wordt er soms een deskundige van het samenwerkingsverband bij gevraagd. 
 
Meent de school de ondersteuning niet te kunnen bieden, dan zal de school, bij voorkeur in 
samenspraak met ouders, actief op zoek gaan naar een andere passende school. Ouders kunnen er 
natuurlijk ook voor kiezen zelf een andere school te zoeken. 
 
Van de ouders wordt verwacht dat ze relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte van hun 
kind verstrekken. Wanneer ouders deze informatie niet willen geven, kan het zijn dat de school niet 
in staat is om de ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen. De school kan dan niet 
beoordelen of ze de benodigde ondersteuning kan bieden. Dit kan tot gevolg hebben dat de school 
de leerling niet toelaat. Bij gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoefte kan van de school niet 
verwacht worden dat er een andere school wordt gezocht en kan er geen uitvoering gegeven worden 
aan de zorgplicht. 
 
In de volgende situaties heeft de school geen zorgplicht: 
- Als het niveau-advies van de basisschool niet aansluit bij het onderwijsniveau dat de school biedt. 

Het gaat hierbij niet om de hulpvraag, alleen om het niveau-advies. VSO is geen niveau-advies, 
maar een vorm van ondersteuning. 

- Als de school aantoonbaar geen plek meer heeft. Als dit het geval is, wordt dit schriftelijk 
toegelicht en wordt aangegeven wanneer er eventueel wel een plek vrijkomt. 

 
Soms worden er voor uitzonderlijke situaties wel eens uitzonderingen gemaakt. Gedacht kan worden 
aan een leerling die vanuit een andere regio verhuist naar onze regio. Vanuit het 
samenwerkingsverband kan dan een overleg gepland worden met de andere scholen die het 
betreffende niveau aanbieden. 
 

http://www.swv-vo-mhr.nl/
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