
 

 

 

Notitie plaatsingsbeleid bij impasses in de besluitvorming omtrent het 

realiseren van passend onderwijs*  

Mocht zich een impasse in de besluitvorming  rondom het realiseren van passend onderwijs 

voordoen dan hanteert het SPOW de volgende werkwijze:  

 Wanneer voor een leerling geen passende onderwijsplek gevonden kan worden wordt het 

samenwerkingsverband op de hoogte gesteld door de school die de zorgplicht heeft. 

 Een ondersteuningsadviseur van het SPOW organiseert een zgn plaatsingstafel. Aan de 

plaatsingstafel nemen deel de ouders, het SKT, de huidige school (met zorgplicht) overige 

(thuisnabije) scholen en indien nodig een S(B)O school. Tijdens dit overleg worden de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart gebracht en wordt besproken welke school 

hier het beste aan tegemoet kan komen. Het uitgangspunt is dat de leerling op één van de 

(thuisnabije) scholen op basis van vrijwilligheid geplaatst zal moeten worden. 

 Indien er op basis van vrijwilligheid geen school gevonden wordt, meldt de 

ondersteuningsadviseur dit aan de directeur van het SPOW. De schoolondersteuner voegt 

een advies toe aan de melding. In dit advies staat, onderbouwd, beschreven welke school 

hij/zij de best passende plek vindt voor de betreffende leerling op basis van de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

 De directeur van het SPOW bespreekt dit advies met de betreffende directeur in de hoop dat 

plaatsing op vrijwillige basis alsnog mogelijk is. Daarnaast wordt besproken wat het 

Samenwerkingsverband voor de betreffende school kan betekenen om aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen (denk aan extra ondersteuning).  

 Indien er van vrijwilligheid geen sprake is legt de directeur van het Samenwerkingsverband 

de zaak voor aan het Dagelijks Bestuur van het SPOW. 

 Indien ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt de zaak voorgelegd aan een 

onafhankelijke derde. Deze zal op basis van eigen onderzoek (gesprekken bestuur, 

ondersteuningsadviseur scholen) een advies uitbrengen aan het DB.  Het DB zal hierop een 

bindend besluit nemen. Mocht het advies een school betreffen die niet vertegenwoordigd is 

in het DB, dan wordt het betreffende bestuur voor een overleg uitgenodigd.  

 Indien de ouders niet akkoord gaan met de voorgestelde school dan neemt de directeur van 

het Samenwerkingsverband contact op met leerplicht en het SKT om te overleggen welke 

stappen verder genomen dienen te worden.  

 

* Ook wel doorzettingsmacht genoemd. Met doorzettingsmacht bedoelen we het ingrijpen of nemen van besluiten bij impasses in 
besluitvormingsprocessen die gericht zijn op het realiseren van een onderwijsplek voor een leerling. Doorzettingsmacht kan op 
verschillende manieren worden ingevuld en kan bij verschillende personen of groep van personen zijn belegd. Kern is dat er sluitende 
afspraken zijn gemaakt om bij ingewikkelde casuïstiek uiteindelijk af te kunnen dwingen dat er een passende onderwijsplek beschikbaar is. 
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