
 

 

Terugplaatsingsbeleid  

 

1      Inleiding 

In het ondersteuningsplan is voorzien in een algemene lijn voor procedures en richtlijnen voor 

toewijzing van extra ondersteuning bij doorplaatsing en terugplaatsing1. In deze notitie leggen 

wij beleid en procedures vast op het terrein van de terugplaatsing. 

De wet (artikel 18a WPO, lid 8d) spreekt over terugplaatsing (een leerling heeft op het regulier 

onderwijs gezeten, is vervolgens naar het sbo/so verwezen en maakt nu weer de overstap naar 

het regulier onderwijs). Doorplaatsing wordt gedefinieerd als: een leerling heeft vanaf het begin 

van zijn schooltijd in het sbo/so gezeten en maakt de overstap naar regulier onderwijs. Om 

begripsverwarring te voorkomen spreken wij van overstappen in situaties wanneer een leerling 

van een voorschoolse zorgvoorziening instroomt in het onderwijs, wisselt van basisschool, wisselt 

van vorm van onderwijs (regulier, sbo, so) of uitstroomt naar vormen van voortgezet onderwijs2.  

Het terugplaatsingsbeleid valt binnen het beleid van het swv met de volgende uitgangspunten: 

•    bij het zoeken naar een passende plek staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal  

•   gezocht wordt naar een zo thuisnabij en regulier mogelijke setting. 

 

2       Beleid en procedure  

Kinderen die op een speciale (basis)school (so/sbo) zitten, hebben daarvoor van het 

samenwerkingsverband PPO Doetinchem via het Onderwijszorgloket (OZL) een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen.  Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt voor een 

bepaalde periode afgegeven en voorzien van doelen. Wanneer ten tijde van de toekenning van de 

TLV een mogelijke terugplaatsing verwacht wordt, zal dit als doel worden opgenomen in de TLV. 

De doelen vanuit de TLV worden door de school van plaatsing opgenomen in het 

ontwikkelingsperspectief. De school heeft dan als taak de mogelijkheden voor terugplaatsing 

nadrukkelijk uit te zoeken en te evalueren.     

 

Voor iedere leerling wordt gedurende zijn/haar verblijf op het s(b)o nagegaan of handhaving van 

de plaatsing nog nodig is of dat er mogelijkheden zijn voor terugplaatsing. Het OPP van de leerling 

is hierbij bepalend. Hiernaast geldt de regeling van het ‘opnieuw vaststellen’ van de TLV volgens 

de geldende procedures van het OZL. 

 

Voor terugplaatsing hanteren wij de beleidslijn zoals beschreven in de volgende paragrafen. Hierbij 

is rekening gehouden met de afspraken in de schoolondersteuningsprofielen (sop) betreffende de 

basis- en extra ondersteuning en de afspraken die gelden op grond van het ondersteuningsplan. 

 

 

2.1   Signaleren van een leerling die in aanmerking komt voor terugplaatsing en onderzoek naar de 

haalbaarheid van terugplaatsing.  

                                                 
1  Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem (2014). Ieder in zijn kracht. Ondersteuningsplan  

van het samenwerkingsverband. Doetinchem: swv. 
2  Zie Handboek passend onderwijs, www.swvdoetinchem.nl  



  De so- en sbo-scholen stellen voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit OPP 

wordt halfjaarlijks geëvalueerd waarbij ook de passendheid van de onderwijsplek een punt van 

evaluatie is. In het OPP zijn opgenomen:  

� leervorderingen en didactische ontwikkeling, specifiek op de basisvaardigheden taal/lezen en 

rekenen/wiskunde 

� omgang met leerlingen, schoolbeleving, sociaal-emotionele ontwikkeling 

� taakgerichtheid, benodigde aandacht, motivatie 

� benodigde leermaterialen, omgeving, expertise 

� looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring en eindevaluatie. 

 

2.2    Overleg ouders/verzorgers, oriëntatie, besluitvorming en voorbereiding overstap. 

  Gedurende de schoolloopbaan in het s(b)o zijn ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun 

kind. Minimaal 1 keer per jaar wordt met ouders het ontwikkelingsperspectief besproken. 

Tijdens deze bespreking komt ook de onderwijsplek ter sprake waarin telkens de afweging 

wordt gemaakt van een zo thuisnabij en regulier mogelijke onderwijsplek. Ook als dit niet in de 

toelaatbaarheidsverklaring is opgenomen.  

 

Wanneer er een mogelijkheid is voor het terugplaatsen van een leerling zal er in overleg met 

ouders gezocht worden naar een passende school. Dit geldt ook voor de terugplaatsing van so 

naar sbo.  

 

Overwegingen bij een eventuele overstap zijn in goed (en vroegtijdig) overleg vooraf: 

•  het gezamenlijk vaststellen van het onderwijs- en begeleidingstraject op de (speciale) 

basisschool  

•  hierbij rekening houdend met de ondersteuningsstructuur en mogelijkheden van 

ondersteuning, groepsgrootte, groepssamenstelling, gehanteerde methoden/aanpakken en 

mogelijke bevorderende en belemmerende factoren. 

 

In het kader van de zorgplicht is de so- of sbo-school verantwoordelijk voor de zorgplicht. In 

deze dus voor een eventuele terugplaatsing. Als een (speciale) basisschool op grond van het sop 

of het aannamebeleid de plaatsing niet kan realiseren, blijft de zorgplicht liggen bij de school 

die de terugplaatsing initieert.  

 

Soms zal de leerling teruggaan naar ‘de oude school’. Soms zijn er redenen hiervan af te 

wijken. De kwaliteit van de samenwerking tussen scholen en met ouders kan bijdragen aan een 

soepele overgang. Het OZL van het swv kan hierbij behulpzaam zijn. 

 

 

Ouders/verzorgers nemen uiteindelijk het besluit voor welke (speciale) basisschool zij kiezen. Is 

dit besluit eenmaal genomen in overeenstemming met het s(b)o en de (speciale) basisschool en 

is aan alle voorwaarden voldaan, dan maken de s(b)o-school en de (speciale) basisschool samen 

met de leerling en ouders nadere afspraken over hoe de leerling wordt voorbereid op de 

‘overstap’ en wanneer definitieve plaatsing zal plaatsvinden. Ouders geven schriftelijk 

toestemming om informatie te verstrekken aan de desbetreffende (speciale) basisschool. De 

informatie bestaat uit recente hulpvragen en handelingsadviezen, actuele didactische niveaus 

en overige relevante dossiergegevens. Deze gegevens hebben betrekking op een periode van de 



twee voorgaande schooljaren. De scholen maken nadere afspraken over een doorgaande lijn en 

soepele overgang, ook in de zin van het afstemmen en vervolgen van het OPP van de leerling. 

 

2.3   Kwaliteitsbewaking en nazorg 

 

Het OZL ontvangt een bericht van uitschrijving wanneer een leerling het sbo of so verlaat.  

Het bestuur van het sbo of so leggen verantwoording af aan de directeur van het 

samenwerkingsverband in de halfjaarlijkse bestuursgesprekken. In deze gesprekken komt het 

onderwerp terugplaatsing aan bod. Naast kengetallen wordt gesproken over het functioneren 

van de afgesproken procedure.  

 

Hiernaast heeft het swv een kwaliteitszorgsystematiek, waaronder het monitoren van 

ontwikkelingen, zoals de uitvoering van de schoolondersteuningsprofielen (sop) 

 

Overweging is om scholen die een leerling opnemen tijdelijk een tegemoetkoming te geven 

vanuit het samenwerkingsverband om de overstap te stimuleren. 


