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Doorzettingsmacht SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg 
 
Doorzettingsmacht houdt in dat er afspraken worden gemaakt over wie – of welk orgaan- de 
doorslaggevende stem heeft bij de beslissing wie welk onderwijsaanbod of welke 
onderwijsondersteuning moet realiseren, als het overleg tussen betrokkenen daarover is 
vastgelopen. Als de zorgbehoefte van kinderen voorwaardelijk is voor het volgen van 
onderwijs, heeft doorzettingsmacht alleen voor het onderwijs zeer beperkte meerwaarde. 
Daarom zal naar een oplossing gezocht moeten worden die zoveel mogelijk aansluit bij de 
organisatie van de jeugdsector. Dit behoeft overleg met de gemeenten (en jeugdhulp): 
ambtelijk OOGO (incl. jeugdhulp) en bestuurlijk OOGO ter vaststelling. Kernvraag: wat is de 
actuele situatie en waar willen we naartoe? Wie kan en mag handelen? Dit zou mogelijk 
belegd kunnen worden bij een procescoördinator per gemeente die – ingeval van stagnatie 
– kan en mag handelen.  
Bij het SWV PO 31-02  is deze rol belegd bij de directeur van het samenwerkingsverband. 
We mogen hier met name denken aan het stroomschema en toelichting m.b.t. conflicten en 
geschillen zoals opgenomen in het Ondersteuningsplan en de notitie “van Arrangeren en 
toewijzen”. Er resteert dan nog een enkele situatie waar doorzettingsmacht nog niet 
geregeld is. Hierover gaat deze notitie. 
  
Doorzettingsmacht Primair Onderwijs 
  
Doorzettingsmacht is - in ieder geval  van toepassing - in geval van: 

 Processtagnatie 
Dit is aan de orde bij een conflict tussen ouders en school over wat de meest 
adequate onderwijsondersteuning is in niveau 3, 4 en 5. Schoolbesturen 
regelen in hun organisatie deze vorm van doorzettingsmacht.   

 Stagnatie van de zorg(plicht):  
dit is aan de orde als schoolbesturen er onderling niet uitkomen waar een 
leerling met bepaalde ondersteuningsbehoefte het best op zijn plek is. Op 
niveau van het SWV is deze vorm van doorzettingsmacht georganiseerd. 

 Stagnatie dekkend netwerk 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling is zo complex dat ook S(B)O-
scholen aangeven niet te kunnen plaatsen. Op niveau van het SWV wordt deze 
vorm van doorzettingsmacht georganiseerd.  

 
Toepassing van de doorzettingsmacht: 

 Als afspraken of besluitvorming over invulling van de zorgplicht stagneren of in 
een impasse geraken en geen enkele voorziening kan of wil een passende 
onderwijsplek bieden waardoor thuiszitten dreigt, dan is binnen het 
samenwerkingsverband de doorzettingsmacht geregeld.   

 Doorzettingsmacht betreft het proces waarmee een passende onderwijsplek 
afgedwongen wordt.  

 Stagnatie is in ieder geval aan de orde als binnen een termijn van 6 weken (met 
een maximale verlenging van 4 weken) geen besluit is genomen over 
(ver)plaatsing van een leerling. 

 De doorzettingsmacht is belegd bij 2 bestuursleden (die niet betrokken zijn bij 
de betreffende casus) en de directeur van het verband. In eerste instantie wordt 
gekeken of de doorzettingsmacht belegd kan worden bij beide DB-leden (zo 
niet: 1 of 2 leden ALV).  

 Op het moment dat een dergelijke situatie zich voordoet, die om 
doorzettingsmacht vraagt, wordt een noodprocedure gehanteerd. Het gremium 
legt achteraf verantwoording af aan de ALV van het Samenwerkingsverband 

 


