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Definitie crisisplaatsing 

Een plek voor maximaal 4 schoolweken op het OPDC Utrecht voor een leerling die als gevolg 

van een onverwacht incident en in het belang van de leerling en/of de school (tijdelijk) niet op 

de eigen school kan blijven. 

 

Werkwijze  

1. De directie van betreffende school legt de situatie voor aan de begeleider passend 

onderwijs (BPO) en beoordeelt samen of een crisisplaatsing noodzakelijk is.  

2. De directie van betreffende school bespreekt de situatie met de directeur van OPDC Utrecht 

en het OPDC neemt een besluit. 

3. Bij een negatief besluit overlegt de directie van de school met de BPO’er over mogelijke 

alternatieven. 

4. Bij een positief besluit licht de directeur van de school ouders en leerling in en zal samen 

met hen een afspraak maken met OPDC Utrecht voor een startgesprek. Bij dit startgesprek 

dienen leerling, ouders en een afgevaardigde van de toeleverende school aanwezig te zijn. 

De toeleverende school draagt zorg voor de betrokkenheid en medewerking van ouders. 

 

Bij plaatsing 

 Binnen een week na een positief besluit op de melding van de crisisplaatsing vindt het 

startgesprek plaats. Daarin wordt de einddatum van de crisisplaatsing vastgesteld, 

maximaal vier weken na de startdatum. 

 Voordat de leerling komt, heeft de toeleverende school de NAW gegevens van de leerling 

aan OPDC Utrecht verstrekt. 

 De leerling werkt met het lesmateriaal van de eigen school. Dit betekent dat de 

toeleverende school het werk vóór de ingangsdatum aangeleverd heeft. 

 De BPO’er maakt met de directie van de toeleverende school afspraken over het 

vervolgtraject. Dit kan zijn: 

o De leerling komt binnen 4 weken weer terug op school (voor de eerste periode 

wordt een OPP opgesteld en de leerling wordt de rest van het schooljaar gevolgd in 

het KPO). 

o Als dat niet kan, is het de verantwoordelijkheid van de toeleverende school om 

vóór de einddatum een alternatief te vinden. Hoe dan ook houdt de crisisplaatsing 

op OPDC Utrecht na 4 weken op. 

o Tijdens de crisisplaatsing blijft de toeleverende school verantwoordelijk voor de 

leerling. 

  


