
 
BaO-BaO plaatsing binnen SWV Zoetermeer 
 
Bij de keuze van ouders voor een basisschool wordt uitgegaan van een ononderbroken ontwikkelingsproces 
van een kind. Dat betekent dat de keuze in principe éénmalig is.  
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om gedurende de basisschoolperiode van 
school te veranderen. Wanneer een BaO-BaO plaatsing noodzakelijk blijkt, voor ouders en/of voor school, vindt 
deze waar mogelijk plaats met ingang van het nieuwe schooljaar.  
 
Procedure BaO-BaO plaatsing; 
Startfase: 
 Stamschool en ouders komen zo mogelijk gezamenlijk tot een besluit m.b.t. de keuzemogelijkheden voor 

mogelijk passende basisschool/basisscholen.  
 Bij het eerste contact tussen ouders en een nieuwe school worden ouders direct geïnformeerd dat er 

gegevensuitwisseling plaats moet vinden met de stamschool.  
 Als ouders zonder medeweten van de stamschool contact opnemen met een andere school, vindt er alleen 

een kennismakingsgesprek plaats waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school worden 
besproken (met gebruikmaking van het SOP1).  

 Indien ouders willen overgaan tot aanmelden, gaat de nieuwe school niet in overleg met ouders, voordat 
de stamschool op de hoogte is. Het is de taak van de ouders om de stamschool te informeren. 

 
Onderzoeksfase: 
 Ouders moeten schriftelijk aanmelden bij de ‘nieuwe school’.  
 Er vindt gegevensuitwisseling plaats tussen de stamschool en de ‘nieuwe’ school.  

- Voor het in kaart brengen van de vereiste ondersteuning mag de school de ouders vragen om 
relevante informatie aan te leveren. Ouders hebben de plicht deze informatie te verstrekken. 
Ouders kunnen de stamschool vragen de benodigde informatie aan te leveren.  

- Wanneer de school onvoldoende informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
heeft en ouders weigeren relevante informatie te verstrekken, dan kan de school besluiten 
om de aanmelding niet te behandelen. Voor nadere informatie zie link in de voetnoot2 

 De ‘nieuwe’ school heeft een onderzoeksperiode van 6 weken, indien nodig met verlenging van maximaal 
4 weken, om te beslissen of de school een passend onderwijsaanbod kan bieden. De nieuwe school kan 
zelf invulling geven aan de onderzoeksfase. Een IHI Overleg kan hier onderdeel van zijn.  

 
Afrondingsfase: 
De ‘nieuwe’ school kan een passende onderwijsplek bieden: 

 Ouders en beide scholen bepalen gezamenlijk de definitieve ingangsdatum van de overstap.  
 De ‘nieuwe’ school schrijft de leerling in, volgens de wettelijke procedure. 
 De stamschool brengt ouders op de hoogte van het te verzenden OSO3 en biedt ouders de 

mogelijkheid tot inzage of het toesturen van een kopie.  
 De stamschool schrijft de leerling uit, volgens de wettelijke procedure. 

 
De ‘nieuwe’ school kan geen passende onderwijsplek bieden: 

 De ‘nieuwe’ school motiveert het besluit schriftelijk aan ouders. 
 De ‘nieuwe’ school biedt, in overleg met de stamschool, een alternatieve plek voor de leerling. Hierbij 

kan het Samenwerkingsverband ondersteuning bieden. 
 

 
1 SOP = School Ondersteuning Profiel. Voor meer informatie klikt u op deze link.  
2 Zorgplicht onderzoek ondersteuningsbehoefte. Voor meer informatie klikt u op deze link 
3 OSO = Overstapdossier. Voor meer informatie klikt op op deze link. 
 


