
 
Onderinstroom en verlengde onderinstroom 

Er is veel verwarring over de termen observatieperiode en (verlengde) onderinstroom. In dit deel van 

de nieuwsbrief willen we duidelijkheid en eenduidigheid over deze begrippen verschaffen. 

Onderinstroom   

Hieronder vallende kinderen die op 4-jarige leeftijd rechtstreeks in het speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs instromen. De toelaatbaarheidsverklaring kan alleen worden aangevraagd door 
een school; dit kan een basisschool of een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn. In verreweg de 
meeste gevallen ziet het reguliere basisonderwijs deze kinderen niet. Maar het is wel mogelijk dat 
ouders hun kind met zware ondersteuningsvragen bij een basisschool aanmelden. De basisschool 
voldoet dan aan de zorgplicht door goed beargumenteerd aan te geven de benodigde ondersteuning 
niet te kunnen bieden en een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Belangrijk is dat de ouders 
overtuigd (kunnen) worden dat plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs de juiste plek voor hun kind 
is. 
In het ondersteuningsplan is opgenomen dat de toelaatbaarheidsverklaring voor deze kinderen door 
het samenwerkingsverband wordt bekostigd. 
De commissie Onderinstroom beoordeelt de aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 
Onderinstroom en adviseert de directeur-bestuurder hierover. 
 
Verlengde onderinstroom 
Als de basisschool er aan twijfelt nu of in de nabije toekomst de ondersteuningsvragen te kunnen 

beantwoorden, dan kan de basisschool in overleg met de ouders kiezen voor de “verlengde 

onderinstroom”. Dit houdt in dat de school de leerling inschrijft en handelingsgericht antwoord 

probeert de geven op de vragen van het kind. Deze aanpak wordt in een plan 

(ontwikkelingsperspectief) vastgelegd en vervolgens planmatig uitgevoerd. Dat betekent regelmatig 

evalueren en (indien nodig) bijstellen. Er wordt expertise bij betrokken om niet alleen een 

deskundige, maar ook om onafhankelijke mening te horen. Handelingsgericht werken betekent dat 

ouders als volwaardige partner worden gezien.  

Het plan van aanpak, de evaluaties en de inbreng van de deskundige(n) worden opgenomen in het 

“groeidossier”. Mocht in de loop der tijd (maar uiterlijk binnen 3 jaar) iedereen er van overtuigd zijn 

dat plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs de beste ondersteuning kan bieden, dan kan alsnog een 

toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom aangevraagd worden. Het “groeidossier” vormt dan de 

basis voor de beoordeling van deze aanvraag.  

Scholen melden bij het samenwerkingsverband Zeeluwe dat zij gebruik maken van de verlengde 

onderinstroom. Bij deze melding moet ook het plan van aanpak meegestuurd worden. In het 

ondersteuningsplan staat dat deze melding bij inschrijving* van de betreffende leerling gedaan moet 

worden. In de praktijk blijkt dit om verschillende redenen niet altijd haalbaar te zijn. In een dergelijk 

geval besluit de directeur-bestuurder van Zeeluwe of er wel/niet gebruik gemaakt kan worden van de 

verlengde onderinstroom. Uiteraard zal ook hier de school een goede argumentatie moeten kunnen 

geven. 

*zie hoofdstuk Aanmelden en Inschrijven 

 

 



 
 

Observatieperiode 

In het ondersteuningsplan 2016-2020 komt het begrip “Observatieperiode” niet meer voor. Deze 

term is om twee redenen vervangen voor “verlengde onderinstroom”: 

a. Als een school een leerplichtige leerling niet direct bij aanmelding wil inschrijven, kan 

gekozen worden voor een observatieperiode van 6 weken (max. 10 weken). De leerling 

wordt dan voorlopig ingeschreven. De zorgplicht eist wel dat de school na afloop van deze 

periode overgaat tot definitieve inschrijving of wel een andere passende plek biedt. Deze 

observatieperiode kan niet verlengd wordt; 

b. Een toelaatbaarheidsverklaring die wordt afgegeven na de verlengde onderinstroom valt 

onder de bekostiging van de onderinstroom. 

Vandaar dat gekozen is de term observatieperiode niet meer te gebruiken om verwarring te 

voorkomen. 

Aanmelden en inschrijven 

Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 1 jaar; in ieder geval voordat het kind 4 jaar oud is. Kinderen 
mogen op meerdere scholen aangemeld worden. De school kan kinderen op een wachtlijst plaatsen. 
Na aanmelding onderzoekt de school of extra ondersteuning nodig is. 
Dit gebeurt mede op basis van informatie van de ouders. School kan met ouders afspraken maken 
over het moment dat dit onderzoek plaats gaat vinden. Zeker in geval een kind al op heel jonge 
leeftijd aangemeld is, kan worden afgesproken dat bijvoorbeeld op de leeftijd van 3 jaar en 9 
maanden op basis van recente informatie de onderwijsbehoeften van het kind in beeld gebracht 
worden. De school heeft dan voldoende ruimte om tot een besluit te komen. Ouders hebben 
meldingsplicht; zij moeten alle beschikbare informatie beschikbaar stellen. 
Als de school besluit de leerling toe te laten, dan wordt tot inschrijving over gegaan. 

Mocht een kind laat worden aangemeld (bijvoorbeeld vlak voor de zomervakantie), dan kan de 

school gebruik maken van de eerder besproken 6 tot 10 weken durende observatieperiode.  

 

Meer informatie: 

a. Ondersteuningsplan 2016-2020 van Zeeluwe  

-Bijlage 3 Zorgplicht (pag 38) 

-Begrotingsafspraak 5 (pag 53) 

 

b. Website Zeeluwe: 

Zeeluwe – Commissie Onderinstroom 

Scholen – Onderinstroom 

Scholen – Verlengde Onderinstroom 


