
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Wanneer sprake is van een tijdelijke 

crisisplaatsing of acute plaatsing in een pleeggezin, is het vinden van deze passende 

school urgent.  Een veelvoorkomend probleem is dat we vaak weinig van deze kinderen 

weten, omdat de plaatsing van het ene op het andere moment plaatsvindt en de 

pleegouders niet altijd alle informatie uit het dossier ontvangen. Om toch snel tot handelen 

over te gaan, worden de stappen in deze handreiking bewandeld. 
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Handreiking plaatsing pleegkind of acute crisisopvang  

Aanmelding bij de dichtstbijzijnde basisschool 

In principe wordt een kind op de dichtstbijzijnde basisschool aangemeld. De aanmelding 

wordt gedaan door de pleegouders of de voogd. De betreffende basisschool bekijkt of er 

plaats is in een passende groep en of op basis van de informatie van de vorige school een 

inschatting gemaakt kan worden van de onderwijsbehoeften. Het is aan de school om te 

wegen of zij een passend aanbod hebben bij de vast te stellen onderwijsbehoeften. 

Daarmee neemt de school de beslissing of de leerling inschreven wordt. 

 

Is er meer nodig? 

Indien de basisschool twijfelt over een passend aanbod op hun school of wanneer zij de 

onderwijsbehoeften niet helder krijgen, nemen zij contact op met de coördinator van het 

samenwerkingsverband. Besproken wordt wat er nodig is. Het reguliere aanbod van 

Passenderwijs is van toepassing: inzet van de processtap (handelingsgerichte diagnostiek 

en/of KTO) of een arrangement.  

 

Inzet Kort Tijdelijke Observatie 

De inzet van een Kort Tijdelijke Observatie (KTO) kan binnen een reguliere basisschool of het 

SBO. Het doel van deze periode is het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften en 

daarmee beslissen welk aanbod (arrangement) passend is.  

 

Inschrijving 

De leerling wordt niet op deze school ingeschreven. Het samenwerkingsverband zoekt 

contact met de voogd in verband met toestemming en de school van herkomst, zodat het 

kind daar blijft ingeschreven. Indien het kind nergens staat ingeschreven, moet het kind 

ingeschreven worden bij een reguliere basisschool, fungerend als ‘moederschool’. De KTO 

kan op deze school of op het SBO plaatsvinden.   

 

KTO periode 

De KTO periode kan afwijken van de gebruikelijke termijn. Er worden afspraken gemaakt 

rondom evaluatie en einddatum, ook als het perspectief van het kind wat betreft 

toekomstige verblijfplaats nog niet helder is. Indien het kind onverhoopt langer dan de 

afgesproken termijn op de school blijft, wordt overwogen in te schrijven met een 

arrangement of een TLV SBO af te geven.  

 

Dossier 

Het dossier van deze kinderen is vaak incompleet, doordat de uithuisplaatsing acuut is 

geweest, doordat de toestemmingsverklaringen niet volledig zijn of doordat een deel van de 

informatie niet beschikbaar is. Zowel de (SBO-)school als het samenwerkingsverband spannen 

zich in om informatie boven tafel te krijgen. Dit gaat in onderling overleg.  

 

Rechtstreekse aanmelding door pleegouders of voogd bij het samenwerkingsverband 

Als de pleegouder of voogd zich met het kind meldt bij het Loket of de SBO-school van het 

samenwerkingsverband, wordt zo veel mogelijk gekeken of de bovengenoemde afspraken 

haalbaar zijn. De SBO-school en het Loket hebben nauw contact in dit geval.  

Het kan zijn dat de aanmelding bij de reguliere basisschool wordt ‘overgeslagen’, als op basis 

van de eerste inschatting niet aan een regulier aanbod wordt gedacht. Inzet van een KTO 

op het SBO of aanvraag van een TLV is dan direct mogelijk.  

 


