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1. Inleiding 
 
Het kiezen van een passende school is een fundamenteel recht voor ouders. Een recht dat bijna altijd 
leidt tot een toelating op de school van voorkeur. Zo is de situatie ook in ’s-Hertogenbosch: 99% van de 
kinderen gaat naar de basisschool van voorkeur. 
 
De beslissing over toelating ligt bij het bevoegd gezag. Dit wil niet zeggen dat bevoegd gezag 
ongelimiteerd zijn eigen toelatingsregels kan stellen. Het uitgangspunt in het basisonderwijs is dat het 
respecteren van de grondslag van de instelling én het kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van 
het kind voldoende is voor toelating. Voor de neutraal bijzondere en openbare scholen geldt de regel van 
het respecteren van de grondslag van de instelling niet.  
Voor alle bijzondere en openbare scholen geldt echter dat - mochten er meer aanmeldingen dan ruimte 
in de groep zijn - het bevoegd gezag dan zijn eigen toelatingscriteria mag toepassen. De criteria moeten 
dan voldoen aan de volgende rechtsbeginselen en regels: 
• Gelijkheidsbeginsel 
• Non-discriminatiebeginsel 
• Verbod van Willekeur 
• Transparantie 
 
Capaciteitsvraagstukken zijn het onderwerp van gesprek tussen schoolbesturen en de gemeente in het 
kader van het Integraal Huisvestingsplan. Structurele oplossingsrichtingen voor capaciteitstekorten maar 
ook voor capaciteitsoverschotten worden in dat overleg met elkaar verkend en besloten. 
Echter het kan soms voorkomen dat er meer belangstelling voor een school is dan er kinderen toegelaten 
kunnen worden. Soms kan de school niet groeien, soms wil de school niet groeien of soms kan de school 
eenvoudig nog niet over de benodigde ruimte beschikken.  
Dan zal er uiteindelijk een keuze gemaakt moeten worden welk kind wel en wel kind niet toegelaten zal 
worden. Scholen willen dan helder zijn over welke keuzen in dat uiterste geval worden gemaakt en 
streven daarom vanuit de hierboven aangegeven rechtsbeginselen en regels één uniform beleid in  
‘s-Hertogenbosch na. 
 
Daarbij speelt dat doorlopende leerlijnen, integrale inhoudelijke koppeling van onderwijs aan voor-, 
tussen- en naschoolse opvang ervoor zorgt dat aanmelding en toelating bij dag-, voor-/tussen- en 
naschoolse opvang in toenemende mate op zijn minst afgestemd of beter wellicht vervlochten kunnen 
worden met de aanmelding en toelating op de basisschool. 
 
Een initiatiefgroep bestaande uit Signum, ATO-Scholenkring, Kanteel en de gemeente Den Bosch heeft 
naar aanleiding van recente ontwikkelingen dit onderwerp opgepakt. De conceptversies van het 
voorgestelde beleid zijn juridisch getoetst aan de AWB, de WPO en aan de eerder genoemde 
rechtsbeginselen en regels door VOS/ABB en Terpstra Legal. De notitie is ter besluitvorming in het SSPOH 
ingebracht nadat NOK en STOK en een aantal pilotscholen zijn geconsulteerd. SSPOH heeft de notitie 
vastgesteld op 11 april 2018, en vervolgens heeft elk schoolbestuur dit beleid ter advies aangeboden aan 
haar GMR. Het vastgestelde beleid gaat in op 1-1-2019. In 2020 is de behoefte ontstaan om afspraken als 
het gevolg van de Wet Passend Onderwijs helderder in dit document te integreren in plaats van een 
algemene verwijzing als “zal de basisschool/kindcentrum conform de Wet Passend Onderwijs deze 
ondersteuningsbehoefte onderzoeken om na te gaan of de benodigde ondersteuning door de school 
geboden kan worden”. 
 

2. Beleid in ’s-Hertogenbosch tot 31-12-2018 
 
Het Bossche toelatingsbeleid voor basisscholen was niet eenduidig en gaf op sommige scholen aan dat 
een kind maar op één school aangemeld en toegelaten mag worden. Formeel is dit niet toegestaan, 
volgens de wet staat het ouders vrij hun kinderen op meerdere scholen tegelijk aan te melden.  
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De overstap van de ene school naar de andere vindt in de regel aan het begin van een nieuw schooljaar 
plaats. De wet schrijft voor dat ouders een schriftelijk verzoek tot aanmelding moeten richten aan de 
school, uiterlijk 10 weken voor het gewenste tijdstip van toelating. 
Bij tussentijdse aanmeldingen zal er een intensief contact plaats vinden tussen ouders en directies (en 
vaak de IB’ers) van beide scholen/kindcentra. In deze periode zal zorgvuldig bekeken worden of de 
leerling toegelaten kan worden of dat er sprake is van één van de volgende weigeringsgronden:  

• De groep heeft de maximale capaciteit bereikt.  
• De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden. De school dient te onderbouwen waarom 

zij niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Bij het onderzoek naar de 
ondersteuningsmogelijkheden van de school dienen mogelijkheden tot ondersteuning of 
financiering, ook die vanuit het samenwerkingsverband te worden betrokken. In het 
schoolondersteuningsprofiel staan de ondersteuningsmogelijkheden van de school beschreven.  

• Er is sprake van een te verwachten ernstige verstoring van de rust en openbare orde op 
school/kindcentra bij toelating van de leerling. Hierbij kan het gaan om het gedrag van het kind 
en/of van de ouders. 

• Uitsluitend voor het bijzonder onderwijs: Een leerling kan worden geweigerd als de ouders 
weigeren de grondslag van de school te onderschrijven.  

 
  

3. Nieuw beleid in ‘s-Hertogenbosch 
 
In een volgende versie van dit aanmeldings- en toelatingsbeleid krijgt, naast de gemeentelijke visie op 
wijkontwikkeling, is het denkbaar dat ook de meerwaarde van een voorbereiding op de basisschool via 
peuterspeelzaal of kinderopvang een plaats krijgt.  
Als maat voor deze meerwaarde wordt er gedacht om dan de ‘stadsfoto’ voor kinderopvang en onderwijs 
te gaan hanteren. Deze stadsfoto weerspiegelt de mate van samenwerking tussen onderwijs en opvang. 
Op dit moment is de stadsfoto van toepassing binnen de kindcentra en wordt periodiek (elke 2 jaar), de 
mate van samenwerking (onderverdeeld in 5 fasen) in kaart gebracht. In het nieuwe beleid zullen ook 
zelfstandige kinderopvang aanbieders en gastouders gevraagd worden om aan te geven in welke fase van 
de mate van samenwerking tussen hen en een (of meerdere) basisscholen zich bevindt.  
De fase in de mate van samenwerking speelt in deze versie van het Aanmelding en Toelatingsbeleid nog 
geen rol in de weging van de criteria voor toelating op de basisschool. Het draagvlak in de gemeente en 
de juridische onderbouwing zijn daartoe onvoldoende (april 2018) en vereisen verder onderzoek en 
afstemming. 
 
De wijze van aanmelding en criteria voor toelating op de basisschool is een verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen en wordt ingekaderd door de WPO, en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte. De WPO schijft voor dat de aanmelding voor toelating schriftelijk dient te 
geschieden, uiterlijk 10 weken voor het gewenste tijdstip voor toelating. Volgens de wet staat het ouders 
vrij hun kinderen op meerdere scholen tegelijk aan te melden.  
De wijze van aanmelding en criteria voor toelating bij de kinderopvang is de verantwoordelijkheid voor 
de kinderopvangaanbieders en wordt voornamelijk beïnvloed door fiscale wetgeving. Aanmelding en 
toelating in het kader van VVE valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
Er wordt in dit beleidsstuk een onderscheid gemaakt voor aanmelden voor groep 1 en aanmelden voor 
groep 2 en gedurende het schooljaar. In de bijlagen zijn de postcodes van de schoolwijken en aanpalende 
wijken per school opgenomen en een stroomschema van het proces van aanmelding en toelating. Dit 
stroomschema geeft de activiteiten en besluiten, zoals hierna stapsgewijs toegelicht, in volgorde en 
voorwaardelijkheid (als……dan…….) weer. 
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4. Aanmelden 
4.1 Basisschool vooraanmeldlijst voor instroom in groep 1  

1. Vooraanmelden voor de basisschool kan vanaf 2 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. 
Dus vanaf de 2e verjaardag. Door deze schriftelijke vooraanmelding wordt het kind dan op de 
vooraanmeldlijst geplaatst. De vooraanmeldlijst gaat automatisch over in de aanmeldlijst op 1 
januari voorafgaand aan het schooljaar dat het kind voor het eerst naar de basisschool gaat.  
Als op het moment van vooraanmelden al duidelijk is dat toelating afhankelijk wordt van het 
hanteren van de toelatingscriteria dan wel dat een weigeringsgrond van toepassing zou kunnen 
zijn, laat de school dat meteen weten.  

2. Belangrijk hierbij is dat de ouders bij vooraanmelden aangeven of ze vermoeden dat er extra 
ondersteuning nodig zal zijn. Als er sprake is van een te verwachte extra ondersteuning wordt 
het samenwerkingsverband betrokken om mee te denken over de wijze waarop deze extra 
ondersteuning kan worden vormgegeven. Er wordt dan in gezamenlijkheid een ontwerp gemaakt 
van een passend arrangement, waarbij de ondersteuningsinzet, de ondersteuningsintensiteit en 
de ondersteuningsduur worden opgenomen. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is 
die informatie, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
de belangrijkste basis voor een school om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig 
heeft. Extra informatie opvragen kan alleen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven. 
De school geeft dan aan hoe groot de kans is dat straks bij de aanmelding ook daadwerkelijk 
toelating op die school volgt. Bij het niet kunnen organiseren van de extra ondersteuning wordt 
het kind niet op de vooraanmeldlijst geplaatst. Als er sprake zou kunnen zijn van een 
capaciteitstekort wordt de ouders geadviseerd om hun kind bij een andere basisschool aan te 
melden waardoor hun kind van deze vooraanmeldlijst verdwijnt. 

3. Ouders geven bij de vooraanmelding voor de basisschool ook aan of er Voor- en/of 
Tussenschoolse opvang (zie 4.4) nodig is en óf en bij welke aanbieder Buitenschoolse opvang (zie 
4.4) nodig is. Bij een weigering voor de basisschool vervalt deze aanvraag automatisch. 

4.2 Basisschool aanmeldlijst voor instroom in groep 1 
1. Aanmelden voor de basisschool kan vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is. Dus 

vanaf de 3e verjaardag. Door deze schriftelijke aanmelding wordt het kind dan op de 
aanmeldlijst geplaatst. Elke kind dat al op de vooraanmeldlijst stond gaat, zonder tegenbericht 
van de ouders, over naar de aanmeldlijst. Daarmee start ook de zorgplicht van de school voor de 
toelating van het kind. 
Elk jaar op 1 januari ontstaat de aanmeldlijst voor toelating in het schooljaar dat start in 
datzelfde kalenderjaar. De ouders horen uiterlijk na 10 weken (6 weken, eventueel één keer 
verlengen met 4 weken in het geval er een vermoeden is van extra ondersteuningsbehoefte) of 
hun kind op deze school toegelaten kan worden of dat er (een van de) zogeheten 
weigeringsgronden van toepassing (is) zijn. In het laatste geval geeft de school aan welke 
weigeringsgrond van toepassing is en op welke school het kind wel toegelaten kan worden. 
Alvorens de school hier een definitieve beslissing over te neemt vindt er een gesprek met de 
ouders plaats. 
Als het om een eerste aanmelding gaat kunnen de ouders aangeven te vermoeden dat hun kind 
extra ondersteuning nodig heeft. Dan onderzoekt de school samen met de ouders in deze periode 
van maximaal 10 weken, welke extra ondersteuning nodig is en of zij deze extra ondersteuning 
zelf kan geven. Als zij dat niet kan zorgt de school ervoor dat het kind op een andere school 
toegelaten wordt. Bij dit onderzoek wordt het Samenwerkingsverband de Meierij betrokken. Bij 
de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met 
informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal de belangrijkste basis voor een school 
om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Extra informatie opvragen kan 
alleen als ouders daar toestemming voor hebben gegeven. 
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2. Ouders geven bij de aanmelding voor de basisschool ook aan of er Voor- en/of Tussenschoolse 
opvang (zie 4.4) nodig is en óf en bij welke BSO-aanbieder Buitenschoolse opvang (zie 4.5) nodig 
is. Bij het niet toelaten op deze basisschool vervalt deze aanvraag automatisch. 

3. Ouders kunnen zich bij meerdere scholen aanmelden. Wanneer dit het geval is stellen zij elke 
school van aanmelding hiervan op de hoogte. De scholen stemmen onderling af welke school de 
regie voert over de toelating en laat de ouders dat in de tweede week van januari van het 
kalenderjaar waarin het nieuwe schooljaar start, schriftelijk weten. 

4.3 Basisschool aanmelden instroom vanaf groep 2 en gedurende het schooljaar 
Naar aanleiding van de aanmelding door de ouders gaan ouders, huidige school en school van 
aanmelding in gesprek om te bepalen of de school van aanmelding passend is voor hun kind. De 
ouders horen uiterlijk na 10 weken (6 weken, eventueel één keer verlengen met 4 weken als er 
een vermoeden is van extra ondersteuningsbehoefte) of hun kind op deze school toegelaten 
wordt of dat er (een van de) zogeheten weigeringsgronden van toepassing (is) zijn. In het laatste 
geval geeft de school aan welke weigeringsgrond van toepassing is en blijft het kind ingeschreven 
op de school van herkomst totdat er een school is gevonden waar het kind toegelaten wordt. 
Alvorens de school hier een definitieve beslissing over te neemt vindt er een gesprek met de 
ouders plaats. 
 
Als er sprake is van extra ondersteuningsbehoefte onderzoekt de school samen met de ouders in 
deze periode van maximaal 10 weken, welke extra ondersteuning nodig is en of zij deze extra 
ondersteuning zelf kan geven. Als zij dat niet kan zorgt de school ervoor dat het kind op een 
andere school toegelaten wordt. Bij dit onderzoek wordt het Samenwerkingsverband de Meierij 
en het Samenwerkingsverband van de school van herkomst betrokken. Wanneer het gaat om 
verhuizing van leerlingen die al onderwijs volgen, is de informatie van de vorige school, 
neergelegd in het onderwijskundig rapport een belangrijke bron van informatie voor het 
vaststellen of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Heeft de school onvoldoende 
informatie voor een goede beoordeling, dan kan de school extra informatie vragen aan de 
ouders. Extra informatie opvragen bij de oude school kan alleen als ouders daar toestemming 
voor hebben gegeven.  

4.4 Opvang aanmelden 
1. Aanmelden voor Kinderdagopvang kan vanaf het moment dat de ouder een kind heeft of 

verwacht, Aanmelden voor Peuterarrangement kan vanaf het moment dat een kind 1,5 jaar is. 
Kinderopvang aanbieder bevestigt de aanmelding met een aanbod dan wel weigering. 

2. Aanmelden voor BSO (Voor-, tussen- en/of Naschoolse opvang) kan bij de vooraanmelding, bij de 
aanmelding en op ieder ander moment tijdens de schoolperiode van het kind. 

5. Toelaten 
5.1 Toelatingscriteria dagopvang  

1. Toelating gebeurt op basis van de toelatingscriteria en de volgorde van aanmeldtijdstip. 
2. De volgorde voor toelating is als volgt: 

2.1. Kinderen met een medische en/of sociale indicatie (afgegeven door gemeente); 
2.2. Tweede en volgende kinderen uit eenzelfde gezin; 
2.3. Mutaties in de plaatsing; 
2.4. Nieuwe kinderen. 
Bij sommige Kinderopvang aanbieders krijgen kinderen van personeel voorrang. 

3. De pedagogisch medewerker kind ratio (PKR) conform de wet kinderopvang is uitgangspunt voor 
de mogelijkheden tot toelating bij de dagopvang. 

5.2 Toelatingscriteria peuterarrangement 
1. De minimale leeftijd voor een peuterarrangement is 2 jaar en 6 maanden. 
2. Het aantal dagdelen per week is 2 waarbij het aantal uren per week is vastgesteld op 8 uur. 
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3. Het aantal weken per kalenderjaar is 40 in aansluiting op de indeling van de schoolweken van het 
primair onderwijs. 

4. Een Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) geïndiceerd kind heeft recht op een aanbod van 16 
uur per week verspreid over 4 dagdelen. Indicatie geschiedt door GGD in opdracht van de 
gemeente. 

5. Op verzoek van gemeente kan een kind vanaf 2 jaar vervroegd geplaatst worden indien een 
Sociaal Medische Indicatie (SMI) is verleend. 

6. Op verzoek van gemeente en/of GGD kan een kind vanaf 2 jaar en 3 maanden geplaatst worden. 
Dan is het aantal dagdelen per week 2 totdat het kind 2,5 jaar is. 

7. Overbezetting peuterarrangement: 
Wanneer een peuterarrangement vol is, mogen peuters tijdelijk (maximaal 6 weken–2 maanden) 
in de dagopvang geplaatst worden, met inachtneming van het aanbod van 40 weken en 8 uur per 
week (extra uren is alleen mogelijk op verzoek van de gemeente), in een horizontale 
(leeftijdsgebonden) groep. Het kind wordt zodra dit mogelijk is overgeplaatst naar het 
peuterarrangement. De kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de 
plaatsingsgegevens van deze gesubsidieerde peuterplaatsen in de Peutermonitor. 

8. Onderbezetting peuterarrangement: 
De kinderopvangorganisatie heeft de vrijheid onderbezetting in het peuterarrangement tijdelijk 
op te vullen met peuters van de dagopvang, mits voldaan wordt aan de wettelijke kwaliteitseisen 
voor kinderopvang. Voor deze dagopvangpeuters wordt door de gemeente géén subsidie 
verstrekt. VVE-geïndiceerde peuters en peuters met een SMI krijgen voorrang op reguliere 
peuters. De houder van de peutervoorziening heeft een inspanningsplicht om het 
verdringingseffect te voorkomen. 
Wanneer op een peuterarrangement minder kinderen zijn dan er nodig is voor een halve groep 
(minder dan 8) dan kunnen deze kinderen in de dagopvang geplaatst worden. Met inachtneming 
van het aanbod van 40 weken en 8 uur per week (extra uren is alleen mogelijk op verzoek van de 
gemeente), in horizontale (leeftijdsgebonden) groep. Het kind wordt zodra dit mogelijk is 
overgeplaatst naar het peuterarrangement. De kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk 
voor het invoeren van de plaatsingsgegevens van deze gesubsidieerde peuterplaatsen in de 
Peutermonitor. 

9. In alle gevallen geldt dat wanneer er sprake is van welk kind wordt het eerste toegelaten de 
urgentie leidend is. Dit betekent kinderen met een SMI eerst, daarna VVE-geïndiceerde kinderen 
en dan kinderen zonder extra ondersteuningsbehoefte. In het geval dat ook dan niet alle 
kinderen tegelijk kunnen toegelaten worden beslist de kinderopvangaanbieder over de volgorde 
van toelating. het principe van welke situatie is het urgent 

5.3 Toelatingscriteria Voorschoolse/Tussenschoolse opvang 
De Voorschoolse en Tussenschoolse opvang zijn in principe alleen toegankelijk voor kinderen die 
ook betreffende basisschool/kindcentrum bezoeken. 

  
5.4 Toelatingscriteria Buitenschoolse opvang 

De Buitenschoolse opvang is allereerst toegankelijk voor kinderen die ook de betreffende 
basisschool bezoeken. Als er plaats is (conform PKR- ratio) kunnen ook kinderen van andere 
basisscholen/kindcentra toegelaten worden. 

5.5 Toelatingscriteria Basisonderwijs 
1. De basisschool bepaalt tot uiterlijk 10 weken na 1 januari hoeveel groepen en hoeveel kinderen 

maximaal in elke groep geplaatst kunnen worden in het schooljaar dat start in hetzelfde 
kalenderjaar. Dit maximaal aantal kinderen voor elke groep wordt voor elk schooljaar bepaald 
door een combinatie van het specifieke schoolondersteuningsprofiel, de samenstelling van de 
groep qua ondersteuningsbehoefte in combinatie met de vaardigheden van de leerkracht(en)1, de 
afspraken in de meest recente versie van het IHP en de formatieve kaders. 

 
1 Het kan in de praktijk voorkomen dat er nog wel een fysieke plek vrij is voor een aangemelde leerling, maar dat de leerling 
geplaatst zou moeten worden in een klas waarin al een groot aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zitten. 
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2. Ieder schooljaar houdt de basisschool circa 1% van het aantal plaatsen, afhankelijk van grootte 
van school, open voor instroom tijdens het schooljaar (bijvoorbeeld voor verhuizing).  

3. Alle ouders van de kinderen op de (voor)aanmeldlijst worden in de gelegenheid gesteld om door 
een informatiebijeenkomst en/of een rondleiding en/of een gesprek met de school kennis te 
maken. Daarna kunnen ouders eventueel aan de school schriftelijk laten weten dat ze van de 
(voor)aanmeldlijst verwijderd willen worden.  

4. Als voor groep 1 meer kinderen op de aanmeldlijst staan dan er plaatsen zijn wordt de volgorde 
van toelating bepaald door het hanteren van de volgende voorrangsregels. Indien er 2 of meer 
kinderen uiteindelijk in aanmerking komen om toegelaten te worden beslist de directeur van de 
basisschool over welk kind toegelaten wordt.  
 
 
De voorrangsregels2: 
i) Het kind heeft reeds (half-)broertje(s) of (half-)zusje(s) op de basisschool ten tijde van 

bepalen van toelating en woont in de schoolwijk3 (postcodes … t/m…)2; 
ii) Het kind heeft reeds (half-)broertje(s) of (half-)zusje(s) op de basisschool ten tijde van 

bepalen van toelating en woont in een wijk aanpalend aan de schoolwijk (postcodes …. t/m 
….)4; 

iii) Het kind heeft reeds (half-)broertje(s) of (half-)zusje(s) op de basisschool ten tijde van 
bepalen van toelating en woont niet in de schoolwijk of een wijk aanpalend aan de 
schoolwijk (postcodes …. t/m ….)23; 

iv) Het kind heeft een VVE-indicatie en heeft tenminste al 8 maanden 4 dagdelen voorschool 
(verbonden aan de basisschool waarvoor aanmelding is gedaan) gehad vooraf aansluitend aan 
de basisschool. 

v) Het kind woont ten tijde van bepalen van toelating in de schoolwijk (postcodes … t/m…)1; 
vi) Het kind woont ten tijde van bepalen van toelating in een wijk aanpalend aan de schoolwijk 

(postcodes …. t/m ….)2; 
vii) Het kind woont ten tijde van bepalen van toelating niet in de schoolwijk of een wijk 

aanpalend aan de schoolwijk (postcodes …. t/m ….)2. 
 
5. In overleg met de ouders wordt een logische overgangsdatum, vanaf het bereiken van de 4-

jarige leeftijd, opvang-onderwijs bepaald.  
6. Tot slot vindt enkele weken voor de toelating van het kind in de onderbouwgroep een 

kennismakings-/overdrachtsgesprek plaats en worden er wenafspraken gemaakt. Hierbij 
hebben kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten een rol. 

5.6 Vastleggen toelating 
Kinderopvang-/Peuterarrangementaanbieder/Schoolbestuur legt de toelating vast wanneer een 
door de ouder of verzorger ondertekend inschrijfformulier binnen 2 weken na verzending retour 
is. Op dat moment vervallen alle inschrijvingen voor betreffende kind op (voor)aanmeldlijsten. 

 
Indien het een kind betreft met een extra ondersteuningsbehoefte is de vraag die vervolgens beantwoord moet worden of 
binnen de samenstelling van de groep zoals deze is, ingeval van toelating, de ondersteuningsvraag van desbetreffende leerling 
beantwoord kan worden. Het bevoegd gezag dient op grond van artikel 2 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte te onderzoeken of de extra ondersteuning in de vorm van doeltreffende aanpassingen zelf kan worden 
geboden, al dan niet met financiering of arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. De verplichting tot het verrichten 
van doeltreffende aanpassingen geldt niet wanneer de aanpassingen een onevenredige belasting vormen. Het bevoegd gezag 
moet dus bij de aanmelding eerst onderzoeken of kan worden voldaan aan de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde 
leerling (binnen de samenstelling van de groep). Indien die vraag ontkennend wordt beantwoord, is de reden om de leerling te 
weigeren dat niet aan de ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan en niet omdat de opnamecapaciteit is bereikt. Immers, 
indien een ander ouder voor diezelfde plek een aanmeldingsformulier indient voor zijn of haar kind, en de aangemelde leerling 
heeft geen extra ondersteuningsbehoefte, dan zal het bevoegd gezag de leerling moeten toelaten 
2 Schoolwijken zijn gehanteerd als maat voor ‘op loopafstand’ naar school kunnen. Gedacht wordt aan loopafstand uitgedrukt in ‘minuten 
wandeltijd’. 
3 Zie bijlage 1 voor de postcodes van de schoolwijk per school 
4 Zie bijlage 2 voor de postcodes van de aanpalende wijken per school (nog te ontwikkelen) 
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5.7 Bezwaar 
Ouders kunnen tegen het besluit tot weigering van de toelating van de leerling binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt hiertegen in bezwaar gaan bij het bevoegd 
gezag.  
Het bevoegd gezag neemt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar een 
beslissing op het bezwaarschrift, nadat ouders in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord.  
Ouders kunnen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs een geschil indienen over (de 
weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De termijn voor 
het indienen van het verzoekschrift is zes weken. Nadere informatie over de procedure bij de 
Geschillencommissie Passend Onderwijs is te vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl.  
 
 
 

SLOTBEPALING 
 
In de gevallen waarin dit toelatingsbeleid niet voorziet en bij twijfel over de juiste uitleg van dit beleid, 
beslist het bevoegd gezag.  
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Bijlage 1: SSP-02-TAB-180327-school-postcodes.xlsx 
 
Bijlage 2: SSP-02-TAB-201103-school-postcodes-aanpalende wijken (nog te ontwikkelen) 
 
Bijlage 3: Stroomschema proces van aanmelding en toelating 
 
Bijlage 4: Modelbrieven toelating en verwijdering in het kader van wangedrag 

(verstoring openbare orde en rust), capaciteit, passend onderwijs en 
grondslag van de school 
 
I Weigering gebaseerd op gegevens van de ouder(s) 
II Voornemen tot weigering (gebaseerd op andere gegevens dan die van de ouder(s)) 
III Definitief weigeringsbesluit 
IV Voornemen tot verwijdering 
V Definitief besluit tot verwijdering  
VI Voornemen tot weigering gebaseerd op niet kunnen voldoen aan 

ondersteuningsbehoefte 
VII Definitief weigeringsbesluit bij niet kunnen voldoen aan ondersteuningsbehoefte 
VIII Voornemen tot verwijdering wegens niet kunnen bieden ondersteuningsbehoefte 
IX Definitief besluit tot verwijdering 

 
 


