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Online revisies katernen toelating/verwijdering 
Met vooruitblik op passend onderwijs 
 
De Helpdesk van VOS/ABB publiceert binnenkort op www.vosabb.nl online revisies 
van de katernen Toelating en verwijdering PO  en Toelating en verwijdering VO.  Deze 
katernen beschrijven de huidige procedure voor toelating en verwijdering van 
leerlingen en bieden tevens een blik op wijzigingen in verband met de invoering van 
passend onderwijs per 1 augustus 2014. 
 
De online revisies van deze twee katernen komen op het besloten ledengedeelte van 
www.vosabb.nl (downloads > katernen). De eindredactie van de revisies is bijna afgerond. 
Hieronder treft u alvast een deel aan van de gewijzigde teksten. 
 
Toelating en Wet passend onderwijs voor het primair onderwijs 
 
Met inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht om voor 
alle kinderen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod te doen. Met inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs gaat gelden 
dat ouders minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar hun kind 
schriftelijk moeten aanmelden. Een schriftelijke aanmelding betekent meestal dat ouders een 
inschrijfformulier van de school waar zij zich aanmelden, invullen en ondertekenen. Ouders 
kunnen hun kind voor het primair onderwijs aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk 
toelaatbaar is. Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, kunnen op een wachtlijst worden 
geplaatst. Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind bij verschillende scholen tegelijk aan 
te melden. Dit kunnen scholen zijn die zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband 
vallen. Dit kan ertoe leiden dat er meerdere scholen belast worden met de 
aanmeldprocedure en het onderzoek of er sprake is van een leerling met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Om deze reden moeten ouders melden of en zo ja, bij welke 
andere scholen zij om toelating hebben verzocht. Hierdoor kunnen scholen onderling tot 
afstemming komen van de aanmeldingsprocedure. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen in 
eenzelfde samenwerkingsverband een vorm van centrale aanmelding inrichten. 
  
Na de aanmelding onderzoekt het bevoegd gezag van de school of er extra ondersteuning 
nodig is. Dit gebeurt op basis van informatie van de ouders. Bij de beslissing over toelating 
van een kind betrekt het bevoegd gezag de ondersteuningsbehoefte van het kind, zoals die 
na aanmelding is vastgesteld. De school bekijkt de mogelijkheden om in de 
ondersteuningsbehoefte te voorzien. Deze mogelijkheden hangen samen met de expertise 
en het schoolondersteuningsprofiel, maar ook met de afspraken die met andere bevoegde 
gezagsorganen in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de begeleiding van 
leerlingen met ondersteuningsbehoefte. Op grond van de Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte hebben scholen de plicht om te onderzoeken of de school 
de extra ondersteuning, in de vorm van doeltreffende aanpassingen, zelf kan bieden. Een 
aanpassing moet worden getroffen, tenzij deze voor de school een onevenredige belasting 
vormt. De zorgplicht is geen toelatingsplicht voor de school waarbij de leerling is aangemeld. 
Wel brengt de zorgplicht met zich mee dat, wanneer een kind niet kan worden toegelaten tot 
de school van aanmelding, een plaats op een andere school dient te worden aangeboden, 
waarbij rekening moet worden gehouden met de ondersteuningsbehoefte van het kind. 
Hierbij dient de school te kijken naar de schoolondersteuningsprofielen van de andere 
scholen in het samenwerkingsverband en dient overleg met de ouders te worden gevoerd. 
Het bevoegd gezag dient binnen 6 weken een beslissing te nemen op het verzoek tot 
toelating. Het bevoegd gezag kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De 
zorgplicht geldt niet wanneer de ouders weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het 
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onderwijs aan de school respecteren of als er geen plaatsruimte beschikbaar is op de 
school.  
  
De leerling heeft recht op een tijdelijke plaatsing met ingang van 1 augustus indien de 
toelatingsbeslissing op die datum nog niet is genomen. Wanneer ouders niet minimaal 10 
weken voor het begin van het schooljaar hun kind hebben aangemeld, hoeft de school niet 
over te gaan tot tijdelijke plaatsing van de leerling. 
 
“Verwijdering en Wet passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs 
 
Met inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs wordt geregeld dat een leerling met 
extra ondersteuningsbehoefte niet kan worden verwijderd voordat er een andere school 
bereid is gevonden om de leerling toe te laten. Voor leerlingen die al onderwijs volgen op 
een school, maar bij wie de vraag naar extra ondersteuning is gerezen, geldt dat de school 
eerst zelf moet proberen om de gevraagde ondersteuning te bieden. Wanneer het bevoegd 
gezag de ondersteuning niet zelf kan bieden, moet het voor een plek op een andere school 
zorgen. Het bevoegd gezag moet over een dergelijke beslissing overleg voeren met de 
ouders van de leerling. Een uitzondering wordt gemaakt voor de instellingen voor cluster 1 
en cluster 2 en voor de scholen die zijn verbonden aan een justitiële jeugdinrichting of een 
instelling voor jeugdzorgplus waarbij de plaatsing op de school direct is verbonden met 
plaatsing in een gesloten setting. Voor de instellingen in cluster 1 en cluster 2 geldt dat zij, 
net als in de huidige situatie, leerlingen kunnen verwijderen nadat zij aantoonbaar gedurende 
8 weken zonder succes hebben gezocht naar een andere school of instelling waarnaar de 
leerling verwezen kan worden. 
 
Bovenstaande teksten kunnen na de eindredactie op kleine punten verschillen van de 
teksten in de gereviseerde katernen. De inhoud ervan blijft echter identiek. 
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 
 
 
 
 
 


