
Zorgplicht 

09 t/m 22 februari 2019 

1e aanmeldingsperiode voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 

(vastgesteld in het kader van passend onderwijs) 

De extra ondersteuning die het gymnasium Haganum kan bieden, staat omschreven in het 

schoolondersteuningsprofiel. Vereist is een schooladvies vwo. 

09 februari t/m 20 maart 2019 

1e behandelperiode voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en een 

basisschooladvies VWO 

• Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld. 

• De coördinator passend onderwijs onderzoekt samen met de consulent van het SWVZHW of 

de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan bieden. De coördinator passend 

onderwijs neemt daartoe contact op met de basisschool en de ouders. De ouders worden 

uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator passend onderwijs. 

• De school geeft binnen 6 weken uitsluitsel of de leerling toelaatbaar is. In enkele gevallen 

kan verlenging van de behandeltermijn nodig zijn (zie bovo procedure) 

• Bij afwijzing heeft de school de wettelijke zorgplicht. Dat wil zeggen dat de school moet 

zorgen voor een onderwijsplek waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. In 

eerste instantie wordt er gekeken of een andere school van de voorkeurslijst wel de 

ondersteuningsbehoefte kan bieden. Als dat niet het geval is dan zal in overleg met de ouders 

en de po-school contact worden gelegd met andere vo-scholen. 

• Binnen het samenwerkingsverband Zuid-Holland West, waartoe het Haganum behoort, is 

afgesproken dat de omvang van de extra ondersteuning op alle scholen begrensd is. De 

richtlijn is een maximum van 2 leerlingen per klas. Dit betekent niet dat er in elke klas 2 

leerlingen met extra ondersteuning geplaatst kunnen worden. Dat is een te grote belasting 

voor een school en gaat ten koste van de kwaliteit van de ondersteuning. 

• De school bepaalt op basis van de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerlingen, 

hoeveel van deze leerlingen plaatsbaar zijn. 

Toelating  

4 april 2019 (eind van de middag) 

bericht naar ouders over de uitslag van de eerste aanmeldingsperiode 

Tot en met woensdag 20 maart beoordelen wij welke aanmeldingen kunnen leiden tot 

toelating. 

 

• De (stief-/pleeg-) broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang geplaatst. 

• Als er op donderdag 21 maart meer dan 145 toelaatbare leerlingen zijn, wordt de plaatsing 

van leerlingen geregeld via een (decentrale) loting door een notaris. Deze loting is objectief en 

controleerbaar, ook achteraf.  

https://haganum.nl/wp-content/uploads/2015/01/schoolondersteuningsprofiel-2015-SOP-Gymnasium-Haganum.pdf


Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die zijn uitgeloot worden op individuele basis 

begeleid naar een passende school.  

Alle ouders ontvangen op  4 april 2019 (eind van de middag)  bericht van toelating van de 

school waarop hun kind geplaatst is. Het is ons niet toegestaan om eerder informatie over 

toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken. 

Wij mogen geen wachtlijst hanteren.  

 


