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Inhoud 
In deze procedure staat het traject van aanmelding beschreven, evenals de wettelijke regels 
met betrekking tot aanmelding, zorgplicht, toelating en verwijdering van een leerling. 
 
Uitgangspunten 

 Welke regels gelden voor een aanmelding? 
 Wat houdt de zorgplicht van een school in? 
 Toelaten of niet en wat dan? 
 Wanneer kan een leerling verwijderd worden, wat zijn de voorwaarden? 
 Aansluiting op Wet op het primair onderwijs (artikelen 39, 40, 42 en 63). 

 
Doel van het beleid 
Helder overzicht van de wettelijke procedure van aanmelding tot toelating/weigering. 
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Wettelijke procedure van aanmelding tot plaatsing 
 

Aanmelding 
 
Om uw kind in te schrijven bij een school, doorloopt u een aantal stappen. Die stappen vindt 
u op de website van de school. Hieronder staan de wettelijke voorwaarden voor aanmelding 
beschreven. 
 

 U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat het drie jaar is. 
 De school mag uw kind toelaten vanaf het moment dat het vier jaar is (art. 39 lid 1 

WPO). 
 De aanmelding moet schriftelijk gebeuren. 
 Geef bij de aanmelding eventueel aan bij welke andere scholen ook om toelating is 

verzocht (art. 40 lid 2 WPO). 
 Als beide ouders gezag hebben over het kind, moeten beide ouders het 

aanmeldingsformulier ondertekenen. Anders alleen de ouder die het ouderlijk gezag 
heeft. 

 Doe de aanmelding tenminste tien weken voordat uw kind vier wordt, in verband met 
de wettelijke termijnen die de Commissie van Begeleiding (CvB) heeft om tot een 
besluit te komen over de toelating. 

 

Zorgplicht 
 
Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra 
zorg nodig heeft. Dit heet zorgplicht. De zorgplicht is gekoppeld aan de school van 
aanmelding en dus niet aan de eventuele huidige school van een kind. 
 

 De zorgplicht geldt alleen voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
 De zorgplicht geldt niet als er op de school van aanmelding geen plaats is of wanneer 

ouders weigeren de grondslag van de school te onderschrijven (art. 40 lid 5 WPO). 
 In geval van plaatsing op een wachtlijst geldt de zorgplicht nog niet. Die geldt vanaf 

het moment dat het kind in aanmerking komt voor plaatsing.  
 
Wat houdt de zorgplicht van een school in? 
De school waarbij u uw kind aanmeldt moet: 

 onderzoek doen naar de mogelijkheid om een passend aanbod te kunnen bieden. 
 als het geen passend aanbod kan bieden, zoeken naar een school die dit wel kan. Dit 

gebeurt in overleg met de gezaghebbende ouder(s). 
 
Zorgplicht en de beslissing over toelating 

 Het college van bestuur neemt de beslissing over de toelating of weigering van een 
kind. Mandateren aan de directie kan. De beslissing wordt onderbouwd. 

 Ouders kunnen een bezwaarprocedure starten als ze het niet eens zijn met de 
beslissing. 

 Ouders hebben de plicht om desgevraagd informatie te geven over stoornissen of 
handicaps van het kind/beperkingen in de onderwijsparticipatie. 

 Als ouders weigeren om informatie te geven, kan de aanvraag buiten behandeling 
worden gelaten. 
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Toelating 
 
Bij Stichting Resonans speciaal onderwijs besluit het college van bestuur over de toelating 
van leerlingen. De Commissie van Begeleiding (CvB) bespreekt op school de 
ondersteuningsbehoefte en plaatsingsmogelijkheid van de leerling. In die commissie zitten in 
ieder geval de IB’er van een school, de afdelingsdirecteur en meestal ook een psycholoog of 
orthopedagoog. 
  

 De beslissing over toelating wordt zo snel mogelijk na ontvangst van de aanmelding, 
maar uiterlijk binnen zes weken, genomen. 

 Daarbij is vier weken uitstel toegestaan, mits schriftelijk medegedeeld aan de ouders. 
 Als het kind geen andere school heeft, en de beslissing is/kan niet worden genomen 

binnen tien weken na ontvangst van de aanmelding, wordt het kind tijdelijk geplaatst 
op school en als leerling ingeschreven. 

 Wanneer de leerling wordt toegelaten, zet de school de tijdelijke plaatsing om in een 
definitieve. 

 Als de leerling wordt geweigerd, of als het college van bestuur na onderzoek van de 
CvB besluit de aanmelding niet in behandeling te nemen, beëindigt de school de 
tijdelijke plaatsing en wordt de leerling uitgeschreven (art. 40 lid 7 WPO). 

 Wanneer de aanmelding niet volledig is (er mist informatie), moeten ouders de 
gelegenheid krijgen de informatie aan te vullen, binnen een door de school gestelde 
termijn. Is de aanmelding compleet, dan gaat de termijn voor de beslissing opnieuw 
in. Wanneer de ouders de aanmelding niet compleet maken, mag de school besluiten 
de aanmelding niet te behandelen.    

 

Weigering 
 

 Het college van bestuur kan besluiten een leerling te weigeren. De ouders krijgen de 
beslissing en de toelichting erop schriftelijk toegestuurd of uitgereikt (art. 63 lid 2 
WPO). In deze brief moet ook staan dat ouders bezwaar kunnen maken tegen de 
beslissing. 

 De ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken. De ouders worden 
door de school uitgenodigd om hun bezwaar mondeling toe te lichten. Het college 
van bestuur geeft vervolgens binnen vier weken hun definitieve besluit. 

 Naast de bezwaarprocedure kunnen ouders een verzoek indienen bij de landelijke 
geschillencommissie. 

 Bent u het niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure, dan kunt u een 
gerechtelijke procedure beginnen. 

 
Onderwijskundig rapport (art. 42 WPO) 

 Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, ten behoeve van de 
ontvangende school een onderwijskundig rapport (OKR) op. 

 Ouders ontvangen een afschrift van het OKR, ter kennisgeving. 
 In het OKR staan: 

a. administratieve gegevens; 
b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten; 
c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 
d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; 
e. gegevens omtrent de verzuimhistorie.  
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Verwijzing naar sbo/so en het samenwerkingsverband 
 
Basisscholen doen hun best om passend onderwijs te bieden aan hun leerlingen. Er kan een 
punt komen waarop de school niet meer de ondersteuning kan bieden die een kind nodig 
heeft en het beter acht dat een kind naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal 
onderwijs (so) gaat. Het samenwerkingsverband (SWV) bepaalt of het kind hiervoor in 
aanmerking komt. Een verwijzing naar het sbo of so gaat in een aantal stappen. 
 

 De school vraagt een toelatingsverklaring (TLV) aan bij het SWV. De school heeft 
hiervoor geen toestemming nodig van de ouders, maar instemming van ouders heeft 
wel de voorkeur. 

 Wanneer ouders niet instemmen met de aanvraag, legt de school dat schriftelijk vast. 
 De school levert bij het SWV een dossier in over het kind. Hierin staat in ieder geval: 

a. incidentenregistratie; 
b. groeidocument (regelmatig geactualiseerd en besproken met ouders). Een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) maakt hier onderdeel van uit; 
c. verslagen van gesprekken met ouders over het onderzoek naar de 

ondersteuningsbehoefte en de extra ondersteuning. 
 Het SWV beoordeelt de aanvraag en geeft een positief of negatief 

toelaatbaarheidsadvies. 
 Wanneer het advies positief is, geeft de directie van het SWV een TLV af voor het 

kind. 
 Met de TLV kunnen de ouders contact zoeken met de sbo- of so-school van hun 

voorkeur. 
 
 

Verwijdering 
 
Gronden om over te gaan tot verwijdering zijn bijvoorbeeld: 

 handelingsverlegenheid van de leerkrachten (de school kan niet voorzien in de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling); 

 wangedrag van ouders. 
 
Voorwaarden voor verwijdering 

 Het college van bestuur neemt deze beslissing; 
 Het college van bestuur hoort de betrokken leerkracht; 
 Het college van bestuur hoort de ouders; 
 Een andere school is bereid de leerling toe te laten. 

 
Als een school handelingsverlegen is en van oordeel dat een leerling op een 
gespecialiseerde onderwijsvoorziening thuishoort, is verwijdering in het belang van de 
leerling. De school dient een TLV aan te vragen en ouders en school moeten een nieuwe 
school beschikbaar vinden. 
De ouders moeten daarop het kind aanmelden bij de nieuwe school. Wanneer dat niet 
gebeurt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
Na het besluit tot verwijdering 

 Het besluit heeft onmiddellijke werking. De leerling is verwijderd. 
 De school schrijft de leerling uit. De leerling komt niet meer op school. 
 Ouders kunnen bezwaar maken tegen het besluit. 
 Tijdens een bezwaarprocedure is de leerling nog steeds verwijderd. 
 Alleen een uitspraak van de rechter in een kort geding kan het besluit schorsen. 


