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1. Schoolkeuze & schriftelijk aanmelden
Nadat u een school gekozen hebt, meldt u uw kind schriftelijk aan. Als u denkt
dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geeft u dit bij de schriftelijke aaanmelding aan. Door de schriftelijke aanmelding wordt de school er
verantwoordelijk voor om een passende plek voor uw kind te vinden. Dit heet
zorgplicht. U kunt contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs als
de school u voor de schriftelijke aanmelding laat weten dat u uw kind op een
andere school moet aanmelden.
Meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

2. Als het nodig is: een gesprek met de school
De school bekijkt welke ondersteuning uw kind nodig heeft en wat er mogelijk
is op school. Als de ondersteuning geboden kan worden op school, kan uw kind
worden toegelaten (zie stap 3).
Als de school de ondersteuning niet kan bieden, gaat de school met u in
gesprek over een plek op een andere school. De school heeft in totaal 6 weken
de tijd om te onderzoeken wat uw kind nodig heeft en een passend aanbod te
doen. Als dat nodig is, kan dit met maximaal 4 weken worden verlengd.

Meer informatie op www.passendonderwijs.nl en via
Ouders & Onderwijs op het telefoonnummer 0800 5010.

3. Toelating of een andere plek
De school laat u schriftelijk weten of uw kind wordt toegelaten. Als er geen
passende plek is op de school, moet de school een plek bieden op een andere
school. Ook dat laat de school schriftelijk weten. De andere school is dan bereid
om uw kind toe te laten. U kunt uw kind inschrijven op deze andere school.

Bent u het niet eens met het aanbod van de school?
• Ondersteuning van de onderwijsconsulenten
Komt u er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan
kunt u kosteloos een onderwijsconsulent om advies vragen. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring
op het gebied van onderwijs aan kinderen met een ondersteuningsvraag.
Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl
• Bezwaar maken of een geschil indienen
Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de school over de plek voor uw
kind, kunt u bezwaar maken bij de school. U kunt ook een oordeel vragen aan de
Geschillencommissie toelating en verwijdering passend onderwijs, bij het College
voor de Rechten van de Mens (CVRM), of het geschil voorleggen aan de rechter.
Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passendonderwijs/
geschillencommissie-passend-onderwijs
www.mensenrechten.nl
www.geschillenpassendonderwijs.nl

