
over onderwijs �9

Hoe ver school moet 
gaan met downkind

Gelijk en ongelijk

Het principe
Een basisschool is bestemd voor kinderen vanaf ongeveer 
vier jaar, aldus artikel � van de Wet primair onderwijs (WPO). 
De artikelen 8 en 18 van de WPO benadrukken dat kinde-
ren zoveel mogelijk regulier basisonderwijs moeten kunnen 
volgen, ook als zij extra zorg nodig hebben, en dat er een 
zorgstructuur moet zijn die in de benodigde aanvullende 
zorg voorziet. En met het rugzakje nemen leerlingen met 
een handicap de bagage mee voor een verblijf aan de basis-
school. Maar niet in alle gevallen kan een basisschool alle 
benodigde zorg bieden aan leerlingen met bij voorbeeld 
het syndroom van Down, en wat dan? Tot hoever moet een 
basisschool gaan?

Het geschil
Het schoolbestuur heeft een procedure tot verwijdering inge-
zet voor een leerlinge met het syndroom van Down, die op 
dat moment reeds zeven jaar leerlinge was van een reguliere 
basisschool, omdat de school niet meer kon voldoen aan de 
zorgbehoefte van de leerlinge. 
Dat had te maken met onder meer de communicatie met de 
leerlinge, de 1-op-1 wijze van lesgeven, het steeds verder 
uit elkaar lopen van het onderwijsniveau van de leerlinge 
en haar klasgenoten, het niet meer kunnen werken met één 
klassikaal leerpakket.
De ouders menen dat in een geval als dit geen gebruik  
mag worden gemaakt van de verwijderingbevoegdheid van 
artikel �0 WPO nu het niet om wangedrag van de leerlinge 
gaat. De school wil de leerlinge overgeplaatst zien naar het 
speciaal onderwijs, dat is niet met verwijdering gelijk te  
stellen, en kan slechts met goedkeuring van de ouders van  
de leerlinge gebeuren, en deze goedkeuring geven de 
ouders niet.

De uitspraak
De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat de verwijdering-
bevoegdheid van artikel �0 WPO aanvankelijk slechts was 
bedoeld voor gevallen van onder meer wangedrag, en niet 
voor gevallen van tekortschietende zorgvoorzieningen. De 
invoering van de leerlinggebonden financiering heeft hierin 
verandering gebracht gelet op de hieraan ten grondslag lig-
gende principes van integratie van gehandicapte leerlingen 
in het reguliere onderwijs, de keuzevrijheid voor ouders en 
de erkenning dat niet alle scholen eenzelfde aanbod kunnen 
genereren.
Als gemotiveerd wordt aangetoond na een zorgvuldige 
afweging van alle belangen en op basis van eenduidige 
adviezen en een voldoende inbreng van de ouders dat de 

benodigde menskracht, middelen en expertise ontbreken, 
mag artikel �0 WPO worden toegepast en de leerling wor-
den verwijderd,omdat niet meer aan haar zorgbehoefte kan 
worden voldaan, aldus de rechtbank.
In concreto meent de rechter echter dat het bestuur onvol-
doende zorgvuldigheid heeft betracht bij de verwijdering 
van de leerlinge nu men niet duidelijk heeft gemaakt waar 
precies de grenzen liggen en wat de mogelijke gevolgen 
zouden zijn. Er geldt een zware onderzoeksplicht, zeker nu 
de leerlinge de school al zeven jaar bezoekt. 

Hoe nu verder
De leerlinge blijft aan de school ingeschreven, en in de toe-
komst zal slechts na uitgebreid onderzoek en op basis van 
concrete argumenten een leerling mogen worden verwijderd 
bij tekortschietende zorg van de school als de ouders weige-
ren in te stemmen met de overstap naar speciaal onderwijs.
Indien reeds bij de toelating van gehandicapte leerlingen al 
heldere afspraken en plannen worden gemaakt kan wellicht 
sneller in de benodigde motivering worden voorzien.

Suzan Ideler–Ouwens en Vincent Kellenaar,
juridisch adviseurs VOS/ABB 

Zie ook het artikel op pagina 22.
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