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Regeling toelating van leerlingen
Algemeen
De beschrijving van toelatingsbeleid is van belang omdat ouders/verzorgers recht hebben op
een inhoudelijk en procedureel transparante werkwijze. Daarnaast draagt een juiste
toepassing van de regeling ertoe bij dat een besluit ook eventueel bij de rechter standhoudt.
Het openbaar onderwijs is volgens artikel 23 van de Grondwet algemeen toegankelijk. Artikel
39 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bevat algemene voorschriften over de
toelatingsleeftijd en duur van het onderwijs. De toelating van een kind mag niet afhankelijk
worden gesteld van betaling van een ouderbijdrage wordt in artikel 40 van de WPO onder
meer bepaald. In artikel 46 staat dat openbare scholen toegankelijk zijn voor alle kinderen
zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het openbaar onderwijs dient
daarnaast ook steeds de Algemene wet bestuursrecht (AWB) in acht te nemen.
De algemene criteria voor toelating staan verder op in deze regeling beschreven.
Toelatingsbeleid
De beslissing over toelating van leerlingen berust wettelijk bij het bevoegd gezag, het
bestuur. Het openbare karakter van de scholen gaat niet zo ver dat elke leerling moet
worden toegelaten. Het uitgangspunt is toelating, weigering is uitzondering.
Het toelatingsbeleid moet vastgesteld worden aan de hand van duidelijke criteria en
ouders/verzorgers moeten er kennis van kunnen nemen. Dit kan door het beleid in de
schoolgids op te nemen of er naar te verwijzen inclusief hoe ouders/verzorgers eventueel
bezwaar kunnen maken tegen weigering tot toelating.
Het in acht nemen van procedureregels is van belang voor het geval bezwaar wordt gemaakt
tegen weigering tot toelating. Een weigering zal schriftelijk en met argumenten onderbouwd
aan de ouders/verzorgers kenbaar worden gemaakt. Belangrijk is dat voor het
geformuleerde toelatingsbeleid bij de ouders/verzorgers draagvlak is. In de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS) staat dat de (G)MR adviesrecht heeft bij het vaststellen
van beleid met betrekking tot toelating en verwijdering.
Criteria voor toelating
Algemene criteria
Leeftijd
Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier
jaar hebben bereikt. Vanaf drie jaar en tien maanden bestaat de mogelijkheid maximaal vijf
dagen te wennen.
Huisvesting school
Het beleid van SOOOG is erop gericht voor elk kind zo thuisnabij mogelijk onderwijs te
bieden. In het geval van beperkte ruimte zal geen wachtlijst worden gehanteerd en zal men
zich inspannen voldoende capaciteit te realiseren. In het speciaal onderwijs kan wel sprake
zijn van een wachtlijst.
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Passend onderwijsaanbod
Volgens het beleid op “passend onderwijs” hebben de scholen de plicht het passend
onderwijsaanbod te organiseren. Als een school vanuit onderwijskundige en pedagogische
uitgangspunten die in betreffende schooldocumenten staan beschreven het vereiste
onderwijsaanbod niet kan leveren, worden ouders geïnformeerd over de zorg die de school
wel kan bieden. Onder andere de volgende factoren kunnen van belang zijn voor het besluit
de leerling al dan niet toe te laten:
•
Groepsgrootte
•
Samenstelling groep
•
Deskundigheid personeel
•
Beschikbaarheid personeel
•
Grenzen van de zorg/complexe zorgvraag
•
Benodigde middelen
•
Gevraagde aanpassing in de organisatie
Criterium toelating van leerlingen met een indicatiestelling
Per school moet per aanvraag met betrekking tot plaatsing van een leerling met een leerling
gebonden financiering (LGF) worden bepaald in hoeverre de school in staat is, gelet op de
onderwijskundige capaciteit, het onderwijsaanbod te verzorgen.
Criterium toelating op het speciaal (basis)onderwijs
Voor het speciaal (basis)onderwijs geldt het toelatingscriterium dat er sprake moet zijn van
een toelatingsverklaring afgegeven door de permanente commissie leerlingenzorg (PCL).
Procedure weigering toelating
Indien een directeur overweegt om een leerling niet toe te laten dan worden onderstaande
stappen ondernomen:
Stap 1
De directeur zorgt voor dossiervorming, legt de gesprekken met de ouders schriftelijk vast.
De directeur overlegt met het bevoegd gezag en indien nodig met de leerplichtambtenaar.
Voordat de directeur besluit een voorstel tot niet toelating te richten aan het bevoegd gezag,
hoort hij/zij de betrokken ouders. Ouders worden geïnformeerd over de situatie en worden
op de hoogte gesteld van het voornemen tot niet toelating. De ouders ontvangen een
verslag van dit gesprek.
Stap 2
De directeur informeert het bevoegd gezag over het gesprek en stuurt het verslag van het
gesprek met de ouders naar het bevoegd gezag. Er volgt een gemotiveerd voorstel van de
directeur aan het bestuur. In het voorstel is in ieder geval de reden(en) van de niet toelating
opgenomen. Het voorstel tot niet toelating gebeurt mede op basis van het advies van de
school en eventuele deskundigen. De directeur informeert ouders schriftelijk over het
voorstel tot niet toelating.
Stap 3
Als de directeur het bevoegd gezag adviseert om een kind niet tot de school toe te laten dan
hoort het bevoegd gezag de ouders. De ouders worden in de gelegenheid gesteld om hun
kant van de zaak toe te lichten en hun overwegingen uit te leggen. Van dit gesprek wordt
een verslag gemaakt.
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Stap 4
De ouders worden schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd op de hoogte gesteld van het
besluit van het bevoegd gezag. Het besluit wordt genomen op basis van een beschrijving
van de reden van niet toelating naar het oordeel van de directeur en eventuele deskundigen.
Het bevoegd gezag besluit uiterlijk binnen 8 weken na de aanvraag.
Stap 5
Ouders hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na het besluit van het bevoegd gezag
een bezwaarschrift op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) in te dienen bij het
bevoegd gezag.
Stap 6
Indien er door de ouders een bezwaarschrift is ingediend, worden de ouders gehoord door
het bevoegd gezag.
Stap 7
Het bevoegd gezag neemt op basis van het dossier en de hoorzitting een nieuw besluit. Het
bevoegd gezag neemt dit besluit binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.
Stap 8
Als het bevoegd gezag bij het standpunt blijft en het besluit tot niet toelating blijft in stand,
dan kunnen de ouders binnen vier weken in beroep gaan tegen deze beslissing bij de
rechter.
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