Zorgplicht in het Voorschools traject
Zorgplicht
Schoolbesturen hebben sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zorgplicht. Dat betekent dat
zij ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen die op hun school zitten of die zich bij hun school aanmelden
passend onderwijs geboden wordt. Passend onderwijs is een passende plek op een van de scholen van het
schoolbestuur, een plaats op een andere reguliere school, een speciale (zorg)voorziening of een school voor
speciaal (basis)onderwijs.
De school waar ouders hun kind aanmelden heeft vanaf het moment van aanmelding, zorgplicht. Verwachten
ouders dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ouders hebben
informatieplicht.
Voorschools traject
De CJG’s, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben aandacht voor de ontwikkeling van de jongste
kinderen. Zij dragen er zorg voor dat jonge kinderen ondersteuning geboden wordt als dit noodzakelijk is. Ook
dragen deze instellingen zorg voor een goede overdracht en overgang naar de school. Om dit proces te
ondersteunen worden gesprekken en overlegmomenten tussen de partijen georganiseerd.
Gesprek met het oog op onderwijs
Beleidsvoornemen RiBA: Jonge kinderen wonend in de BAR-gemeenten (RiBA-werkgebied) worden altijd
aangemeld op een basisschool. Het gesprek over dit kind wordt vanuit de context van de basisschool gevoerd.
Als een kind bijzondere ondersteuningsbehoeften heeft, organiseert de basisschool waar het kind is aangemeld
in samenwerking met het CJG en de peuterspeelzaal, een SOT of een HIA-gesprek.
CJG en peuterspeelzaal nemen hierbij verantwoordelijkheid voor het verzamelen en delen van de kennis die zij
hebben over het betreffende kind. De basisschool heeft de verantwoordelijkheid over de administratieve
verwerking van het gesprek in Kindkans, delen van beschikbare documentatie en afwikkeling van de
ondersteuningsvraag in Kindkans. De basisschool zal, hierbij ondersteund door medewerkers van
samenwerkingsverband RiBA, een afweging maken op welke wijze voldaan kan worden aan de zorgplicht van
het schoolbestuur. Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar: de school neemt de leerling op in het
leerlingenbestand, eventueel met een arrangement aangeboden door het samenwerkingsverband. Indien op
de basisschool geen perspectief voor het kind ontwikkeld kan worden, kan ook doorverwezen worden naar een
school voor speciaal (basis)onderwijs. In het laatste geval vraagt de betrokken basisschool een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.
Deskundigenverklaring bij TLV
De Wet Passend Onderwijs schrijft o.a. voor dat het samenwerkingsverband bij de afweging voor de afgifte van
een TLV een minimale procedure dient te hebben gevolgd. Voordat het samenwerkingsverband een besluit kan
nemen over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten 2 deskundigen advies geven. De eerste deskundige is een
orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft tenminste een tweede deskundige advies. Dit is
een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.
Als eerste deskundige bij afgifte van de TLV geldt de gedragswetenschapper van RiBA.
In het kort:
1. Ouders melden hun kind schriftelijk aan op de basisschool.
2. Indien het kind bijzondere ondersteuningsvragen heeft, wordt op aangeven van ouders en
voorschoolse partijen, een afstemmings- en overdrachtsgesprek georganiseerd in de vorm van een
SOT of HIA-gesprek.
3. De voorschoolse partijen en ouders dragen zorg voor voldoende informatie over het kind en
nodigen deelnemers uit voor het gesprek.
4. De basisschool draagt zorgt voor de onderwijsgerelateerde administratieve verrichtingen die
gebruikelijk zijn in samenwerking met het samenwerkingsverband.
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5. De basisschool draagt er zorg voor dat deskundigen van samenwerkingsverband RiBA betrokken
worden in het gesprek.
6. Indien in het SOT of HIA-gesprek besloten wordt tot een (onderwijs)arrangement, vraagt de school
deze aan bij samenwerkingsverband RiBA via de gebruikelijke route in Kindkans.
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