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Protocol informatieverstrekking aan ouders, wettelijk vertegenwoordigers 

SWV V(S)O Midden-Holland Rijnstreek 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben een wettelijke verplichting om taken uit te 

voeren ten behoeve van de aangesloten schoolbesturen. Het gaat om 3 wettelijke taken in 

dit verband: 

• Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal 

basisonderwijs en het praktijkonderwijs en het geven aan aanwijzingen voor Leerweg 

ondersteunend onderwijs (LWOO); 

• Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen over de ondersteuningsbehoefte 

van leerlingen; 

• Het toekennen van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan scholen, 

ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen (conform afspraken zoals vastgelegd in 

het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband). 
 
Het Samenwerkingsverband V(S)O MHR beoogt de ouders/ wettelijk vertegenwoordigers van de 

leerling op de juiste wijze te betrekken bij het vinden van het juiste ondersteuningsaanbod voor de 

leerling. In de ondersteuningsroute  is het gesprek en de afstemming met ouders/ wettelijk 

vertegenwoordigers bij elke stap aan de orde. Ouders/ wettelijk vertegenwoordigers worden 

geïnformeerd over de besluiten die het Samenwerkingsverband neemt ten aanzien van de 

toegekende arrangementen. Van belang hierbij is te weten wie deze ouders/ wettelijk 

vertegenwoordigers ‘met gezag’ van de leerling is/zijn (de term ‘wettelijk vertegenwoordiger’ wordt 

ook in het Privacyreglement van het Samenwerkingsverband V(S)O MHR gebruikt).  

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen en ouders/ 

wettelijk vertegenwoordigers nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Deze gegevens zal het 

samenwerkingsverband ontvangen van (het schoolbestuur van) de school die een leerling aanmeldt 

in het kader van een verzoek om extra ondersteuning. Dit kan een ingeschreven dan wel een 

aangemelde leerling zijn.  

Het gegeven wie de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling is/zijn, wordt primair ook 

aangeleverd door de school die de leerling aanmeldt bij het Samenwerkingsverband. Het 

Samenwerkingsverband gaat er primair van uit dat de scholen de wettelijke regels volgen ten aanzien 

van het zich informeren over wie de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling is/zijn. Alleen als 

het Samenwerkingsverband vermoedt dat de school niet de juiste of niet alle wettelijk 

vertegenwoordiger(s) van de leerling bij de ondersteuningsroute heeft betrokken, zal het 

Samenwerkingsverband hier nader vragen over stellen aan de bij het proces betrokken ouders/ 

verzorgers en aan de school van de leerling. 

In het geval een medewerker van het Samenwerkingsverband een persoonlijk onderzoek bij een 

leerling uitvoert (bijvoorbeeld een IQ-test), dan hanteert deze medewerker de privacyrichtlijnen van 

de beroepsgroep als uitgangspunt, ook waar het de wettelijk vertegenwoordiger(s) betreft. 

Aldus vastgesteld op 4 december 2018 te Gouda. 
De directeur-bestuurder van de Vereniging Samenwerkingsverband 
VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, Dhr. B.B. Verkerk 


