April 2015
Beleid aanmeldingsprocedures in het kader van passend onderwijs.
In februari 2015 is de notitie aanmeldingsprocedures besproken door het bestuur van het SWV.
Het bestuur van het SWV heeft zich positief uitgesproken over de gedragslijn die in deze notitie
geschetst wordt.
In dit voorstel wordt deze gedragslijn omgezet in beleid.
Het beleid spitst zich toe op kinderen die binnen de verantwoordelijkheid van het swv vallen. Er
worden geen uitspraken gedaan over aanmeldingsprocedures die individueel door schoolbesturen zijn
opgesteld en schoolbestuurlijke definities als “voorinschrijving, kijkdagen e.d.”
Het voorgestelde beleid wordt voorgelegd aan de ALV en de OPR.
Na goedkeuring door deze gremia worden deze afspraken opgenomen in de eerstvolgende revisie
van het ondersteuningsplan. Na goedkeuring door de genoemde gremia wordt dit gezien als
vastgesteld beleid en worden besturen gehouden aan het volgen daarvan.
Onderwerpen
De gedragslijn omvat de volgende onderwerpen.
1. Status van kennismakings-/oriëntatiegesprek
2. De begrippen aanmelding en inschrijving
3. Opschorting onderzoekstermijn van 6+4 weken
4. Tijdelijke plaatsing
5. Zorgplicht bij overstap bao-bao
6. Rechtstreekse aanmelding bij SBO of SO
N.B. Toegevoegd aan de notitie is artikel 40 uit de WPO. Bij ieder onderwerp wordt aangegeven op
basis van welk lid van dit artikel het SWV handelt. Tevens is opgenomen een toelichting op de wet
m.b.t. de verschillende artikelen rondom aanmelding en toelating.
Ook is het stroomschema aanmelding van de PO-Raad als bijlage toegevoegd. Dit is in feite een
grafische vertaling van artikel 40 WPO.
N.B.: Waar gesproken wordt over de termijn van zes weken m.b.t. de bepaling van het
ondersteuningsaanbod het volgende: Deze termijn mag wettelijk verlengd worden met vier weken
indien noodzakelijk. De aanmelder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

1. Status van kennismakings-/oriëntatiegesprek
In de praktijk is het op veel scholen gebruikelijk om eerst een kennismakings-/oriëntatiegesprek te
voeren met nieuwe ouders. Dit gesprek is bedoeld om de ouders een indruk te verschaffen omtrent de
visie, de dagelijkse praktijk en de mogelijkheden van de school.
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Afspraak binnen het SWV is dat de ouders na een dergelijk gesprek altijd een aanmeldingsformulier,
c.q. een beschrijving van de aanmeldingsprocedure, overhandigd krijgen waarop nadrukkelijk vermeld
staat dat zij hun kind bij de betreffende school aan kunnen melden.
Toelichting
Dit is een interne afspraak binnen het SWV. De wettekst gaat uit van het moment van schriftelijke
aanmelding (artikel 40, lid 2).
Er is geen directe koppeling tussen het kennismakings-/oriëntatietraject, anders dan het vroegtijdig
verstrekken aan ouders van de aanmeldprocedure binnen het betreffende bestuur.
Hiermee wordt het signaal afgegeven aan de ouders dat het hun vrij staat om hun kind aan te melden
op de betreffende school.

2. De begrippen aanmelding en inschrijving
De term aanmelding is gekoppeld aan de onderzoeksperiode van zes weken waarbinnen de school
van aanmelding de ondersteuningsbehoefte van een leerling dient te bepalen.
Deze periode start wanneer een ouder schriftelijk aanmeldt.
De aanmeldingsprocedure van de school is daarbij leidend. In de aanmeldprocedure mogen geen
beperkingen staan m.b.t. het daadwerkelijk aanmelden. Wel dient de wijze waarop de school de
aanmelding geregeld heeft beschreven te staan. De enige wettelijke verplichting bij aanmelding is het
verstrekken van burgerservicenummer (BSN-nummer), geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum en
geslacht.
In de wet staat de bepaling dat een school een leerling mag weigeren wanneer de school vol is.
De criteria dienen duidelijk omschreven te staan in het aannamebeleid van de school. Dit geldt dan
voor alle aanmeldingen, dus niet alleen voor een leerling met een ondersteuningsvraag (Wet gelijke
behandeling).
Wanneer een ouder, met inachtneming van het bovenstaande, aangemeld heeft dan heeft de school
de wettelijk toegestane termijn om een ondersteuningsaanbod te bepalen.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school zelf kan voorzien in deze ondersteuningsbehoefte dan
wordt de leerling ingeschreven.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of dat
de ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting gaat vormen, dan is het aan de school om op
zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor de betreffende leerling (= onderdeel van de
zorgplicht). Het volstaat niet om aan de ouder mede te delen dat de leerling niet geholpen kan worden
op de betreffende school.
De zorgplicht verdwijnt pas wanneer de leerling ingeschreven is op een andere school.
Toelichting
Artikel 40 WPO lid 3,4,5,6,7.

3. Opschorting onderzoekstermijn van 6 weken
Wanneer een school, met instemming van de ouders, oordeelt dat er nader onderzoek nodig is om de
ondersteuningsbehoefte van een leerling te bepalen dan kan de periode van zes weken tijdelijk
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onderbroken worden. De ouders dienen daarvan in kennis gesteld te worden binnen 4 weken na de
schriftelijke aanmelding.
In het geval dat de leerling de leerplichtige leeftijd bereikt heeft gaat de school wel over tot tijdelijke
plaatsing.
Afspraak binnen het SWV is dat, indien een kind tijdelijk geplaatst wordt en, na nader onderzoek, blijkt
dat een SBO/SO plaatsing alsnog wenselijk is, de bekostiging van deze plaatsing bij het betreffende
schoolbestuur ligt.
Toelichting
Deze afspraak is gebaseerd op het gegeven dat het SWV de lijn kiest voor het maximaal invullen van
de zorgplicht.
Verder is de wettelijke basis voor opschorting onderzoekstermijn te vinden in de volgende artikelen.
Artikel 40 WPO, lid 7
Artikel 63 WPO lid 4. ( zie toelichting wettelijke regeling)
(Wanneer er sprake is van onderinstroom en er tijdens de onderzoekstermijn door de school wordt
vastgesteld dat extra ondersteuning noodzakelijk is in de vorm van een extern arrangement, dient er
een triade gevormd te worden tussen de ouders, de verantwoordelijken voor de voorschoolse
voorziening en de ontvangende school. In deze gevallen is het SWV verantwoordelijk voor de
bekostiging.)

4. Tijdelijke plaatsing
De school gaat over tot tijdelijke plaatsing indien de wettelijk termijn van 6 weken onderbroken is en
het een leerling betreft die leerplichtig is.
Een kind dat nog niet de leerplichtige leeftijd heeft bereikt en (formeel) niet meer naar een
peuterspeelzaal mag, hoeft (wettelijk) nog niet geplaatst te worden. Het swv dringt er echter sterk op
aan om ook deze kinderen tijdelijk te plaatsen, dit om zoveel als mogelijk een doorlopende leer en
ontwikkelingslijn te bewerkstelligen.
Met de aanmelder wordt gecommuniceerd dat de plaatsing een tijdelijk karakter heeft en dat de school
uiteindelijk met een ondersteuningsaanbod kan komen dat niet op de eigen school geboden kan
worden.
Indien het uiteindelijke ondersteuningsaanbod geformuleerd is neemt de school de noodzakelijk
stappen die samenhangen met de zorgplicht.
Toelichting
(zie onderwerp 4, opschorting onderzoekstermijn)
+ Artikel 40 WPO, lid 9

5. Zorgplicht bij overstap bao-bao
A. Een ouder heeft altijd het recht om over te stappen naar een andere school, om wat voor reden
dan ook.
B. Wanneer deze ouder aanklopt bij een andere school dan kan er eerst een kennismakings/oriëntatiegesprek plaatsvinden (zie 1) maar als tweede stap volgt altijd het aanbieden van een
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C.

D.

E.
F.

aanmeldingsformulier. Dit is belangrijk omdat de zorgplicht altijd gekoppeld is aan een schriftelijke
aanmelding.
Tijdens de onderzoeksperiode ligt de zorgplicht feitelijk bij twee scholen/besturen. Bestuur A is
verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en bestuur B is
verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsaanbod dat past bij de school van
aanmelding.
De school van aanmelding kan niet volstaan met de mededeling dat de gevraagde ondersteuning
niet geboden kan worden. De school moet actief, samen met de aanmelder, op zoek naar een
passende onderwijsplek.
Dat zou, in theorie, de school kunnen zijn waar de leerling al ingeschreven staat.
Wanneer de aanmelder het niet eens is met het geformuleerde ondersteuningsaanbod dan kan
deze daartegen in beroep gaan via de geëigende wegen.
Wanneer de school van aanmelding concludeert dat het ondersteuningsaanbod het best
gerealiseerd kan worden op SO of SBO dan is deze school verantwoordelijk voor de triade.
Ook de bekostiging ligt dan bij dit betreffende bestuur. Het is immers een ondersteuningsaanbod
dat door dit bestuur/deze school opgesteld is.

Toelichting
Dit is een uitwerking van de zorgplicht, gebaseerd op artikel 40 WPO. Het betreft dus een afspraak die
wij binnen het swv maken.
Op aanwijzing van het ministerie is de gedeelde zorgplicht opgenomen.

6. Rechtstreekse aanmelding bij SBO of SO
Volgens de wet heeft een ouder het recht om rechtstreeks aan te melden bij SO of SBO.
Toegestaan is om hier per swv aanvullende afspraken op te maken.
Binnen het SWV Helmond-Peelland is de afspraak dat bij aanmelding op een SBO of SO altijd een
basisschool of een zorginstelling (triade) betrokken dient te zijn.
Toelichting
Deze afspraak is gemaakt binnen het SWV en heeft te maken met de gekozen toewijzingssystematiek
TLV’s
Verder is de aanmelding, plaatsing SBO en SO geregeld in
Artikel 40 WPO lid 8 en 9
Artikel 40 WEC lid 8,10,13,14,15
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Bijlage
WPO Artikel 40
Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
1. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De
toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van
artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van
een geldelijke bijdrage van de ouders. Overeenkomsten waarbij ouders worden verplicht tot het
betalen van een geldelijke bijdrage zijn nietig, behoudens voorzover zij na de toelating van de
leerling tot de school schriftelijk zijn aangegaan en in het desbetreffende schriftelijke stuk aan de
ouders kenbaar is gemaakt dat het een vrijwillige bijdrage betreft waarvoor de overeenkomst niet
behoeft te worden aangegaan, doch waarvoor geldt dat na de ondertekening wel een verplichting
tot betaling van de overeengekomen bijdrage bestaat. Zodanige overeenkomsten zijn evenzeer
nietig, indien deze niet hebben voorzien in de vermelding dat de ouders de mogelijkheid hebben
er voor te kiezen om de overeenkomst slechts voor bepaalde voorzieningen aan te gaan en ten
behoeve daarvan niet een specificatie voor de te onderscheiden voorzieningen in de
overeenkomst is opgenomen. Zodanige overeenkomsten zijn voorts nietig indien ten aanzien
daarvan geen reductie- en kwijtscheldingsregeling geldt en de inhoud van die regeling niet in de
overeenkomst is opgenomen. Een overeenkomst wordt telkens voor de periode van een
schooljaar aangegaan.
2. De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de
dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten
minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan
bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
3. Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft.
Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende
stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra
ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de
Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
4. Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de
weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met
inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de
schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een
andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan
een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of
een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:
1. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
2. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de
grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij
de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit
weigeren te verklaren.
6. Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige
volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders
mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet
kan worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.
7. Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een
instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10
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weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind
met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop
het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst
op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke
plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd
of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing
beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop
de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen.
8. Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het
samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling
toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het
samenwerkingsverband. De beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in
artikel 8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht.
9. De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van
het samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op
denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de
grondslag van het onderwijs van de school zullen respecteren.
10. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor
heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school
kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
11. Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare
school bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn
voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.
DEEL III WETTELIJKE REGELINGEN INZAKE AANMELDING EN TOELATING
1.1 Aanmelding niet in behandeling nemen en termijn opschorten
In de WPO en WEC is een artikel opgenomen dat in een bepaalde situatie de aanmeldingsprocedure
langer kan duren
dan 10 weken. Dat geldt in die situaties waarin de ouder in eerste instantie onvoldoende gegevens
aanlevert die wel noodzakelijk zijn voor een gewogen beslissing door het schoolbestuur. De
aanmeldingstermijn kan dan worden opgeschort. Voor het openbaar onderwijs is dit geregeld in artikel
4.5 Awb. Voor het bijzonder onderwijs is deze mogelijkheid geregeld in de WPO en WEC
Het artikel 63, lid 4 van de WPO regelt dat het schoolbestuur van een bijzondere school een
aanmelding buiten behandeling kan laten wanneer de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de
beoordeling van de aanmelding of de voorbereiding van de toelatingsbeslissing. De school moet wel
de ouder in de gelegenheid gesteld hebben om de aanmelding binnen een door het schoolbestuur
gestelde termijn aan te vullen. De beslissing dat het schoolbestuur de aanmelding niet in behandeling
neemt moet aan de ouders van de leerling bekend gemaakt worden. Dit moet binnen vier weken
gebeuren nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn is verstreken. Ook
regelt dit nieuwe wetsartikel dat de beslistermijn wordt opgeschort indien sprake is van aanvulling van
de aanmelding en dat ouders in kennis worden gesteld van een buitenbehandelingstelling. Hiermee
wordt aangesloten bij de voorschriften die voor het openbaar onderwijs gelden op grond van de
Algemene wet bestuursrecht. De aanvulling en buitenbehandelingstelling van ongenoegzame
aanvragen (in dit geval aanmeldingen) en de opschorting van de beslistermijn gedurende de
aanvulling van een aanvraag (aanmelding) is geregeld in de artikelen 4:5 en 4:15 Awb.
WPO, artikel 63, lid 4.
Het schoolbestuur van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van
de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid
hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen. Een
beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders bekendgemaakt binnen vier
weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
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verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van
de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders uitnodigt de aanmelding aan
te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken.
In de WEC staat een vergelijkbaar artikel.
WEC artikel 61 lid 5
Het schoolbestuur van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van
de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders dan wel, indien de
leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, de gelegenheid hebben gehad de
aanmelding binnen een door het schoolbestuur gestelde termijn aan te vullen. Een beslissing om de
aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders dan wel de leerling bekendgemaakt binnen vier
weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is
verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van
de dag waarop het schoolbestuur krachtens de eerste volzin de ouders dan wel de leerling uitnodigt
de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde
termijn ongebruikt is verstreken.
1.2 Tijdelijke plaatsing van leerling die wordt aangemeld en niet is ingeschreven op andere
bao, sbo, so/sovso-school of instelling voor cluster 1 of 2.
Het artikel 40, lid 7 van de WPO regelt de tijdelijke plaatsing van leerlingen. Tijdelijke plaatsing is
alleen aan de orde bij leerlingen die niet reeds op een andere school zijn ingeschreven (eerste
aanmelding) en waarvoor de toelatingsbeslissing nog niet is genomen bij de aanvang van het
schooljaar. De school is dan verplicht om de leerling tijdelijk te plaatsen en als leerling in te schrijven.
Als de leerling op een later moment wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een
definitieve plaatsing. Als de leerling niet wordt toegelaten of er wordt besloten de aanmelding niet te
behandelen dan wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven.
De bestaande bepaling dat pas mag worden verwijderd als het bestuur ervoor gezorgd heeft dat de
leerling op een andere school terecht kan, wordt gehandhaafd met de aanvulling dat die andere
school ook een school voor so/sovso kan zijn, dus niet alleen een school die onder de WPO valt.
WPO, artikel 40, lid 7
Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag
waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het
kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop
het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op de
school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing
omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een
beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd
en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating
wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen.
Een vergelijkbare regeling staat in de WEC
WEC, artikel 40, lid 9
Indien de aanmelding voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor wat betreft het daaraan verzorgde voortgezet
speciaal onderwijs, een leerling betreft die niet is ingeschreven op een andere zodanige school of
instelling of op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, en de beslissing over de
toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt
het kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum
waarop de leerling voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden toegelaten tot de school,
tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt
de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt
geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke
plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag
waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te
behandelen.
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1.3. Overige wettelijke voorschriften
Een aantal wetteksten die verband houden met de aanmelding en toelating van leerlingen met
extra ondersteuningsbehoefte op het sbo en so
- SWV stelt procedure en criteria vast voor plaatsing op so/sovso (artikel 18 a, lid 8 c WPO)
- SWVV beoordeelt toelaatbaarheid leerling tot sbo, so of sovso (artikel 18 a, lid 6c WPO).
- Geen toelating tot het sbo zonder toelaatbaarheidsverklaring van het SWV (artikel 40, lid 8 WPO)
- Geen toelating tot so zonder toelaatbaarheidsverklaring van het SWV (artikel 40, lid 10 WEC).
- Een toelaatbaarheidsverklaring voor het so heeft betrekking op een periode van één of meer
schooljaren
(artikel 40, lid 15 WEC).
WEC, artikel 40, lid 8
Indien de aanmelding voor een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor wat betreft het daaraan verzorgde speciaal
onderwijs, een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere zodanige school of instelling of op
een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10
weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind met
ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop het kind de
leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op de school en
als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in
een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt
genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de
leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt
geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen
.
WEC, artikel 40, lid 10
Een leerling wordt niet toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs of tot een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wat betreft het daaraan verzorgde speciaal onderwijs,
behorend tot cluster 3 of cluster 4, dan nadat de leerling toelaatbaar is verklaard tot het speciaal
onderwijs.
WEC, artikel 40, lid 13
De beslissing over toelaatbaarheid, bedoeld in het tiende lid, wordt genomen:
a. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating was ingeschreven op een school als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4: door het samenwerkingsverband waartoe
die school behoort;
b. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een
school, niet zijnde een instelling, of een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, die
behoort tot een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op het
primair onderwijs:
1. door het samenwerkingsverband in het gebied waarvan de leerling woonachtig is, indien de leerling
woonachtig is in Nederland;
2. door het samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, waarvoor toelating
wordt verzocht behoort, indien de leerling buiten Nederland woonachtig is;
c. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een
school, niet zijnde een instelling, of een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, die
behoort tot een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, vijftiende lid, van de Wet
op het primair onderwijs: door het landelijk samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een
instelling, of de school, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, waar de leerling was aangemeld
behoort.
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WEC, artikel 40, lid 14
De beslissing over de toelaatbaarheid, bedoeld in het tiende en twaalfde lid, is geen besluit als
bedoeld in artikel 8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht. Indien de leerling onmiddellijk
voorafgaand aan de toelating was ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs of speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 op grond van een
toelaatbaarheidsverklaring waarvan de periode, bedoeld in het vijftiende lid, bij de toelating nog niet is
verstreken, is geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring vereist.
WEC, artikel 40, lid 15
De toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk twaalfde lid, heeft betrekking
op een periode van één of meer schooljaren. Indien de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een
schooljaar wordt gegeven, wordt de periode tot de eerste dag van het eerstvolgende schooljaar
toegevoegd aan de in de eerste volzin bedoelde periode. In het laatste schooljaar waarop de
toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, draagt het schoolbestuur van de school er zorg voor dat
terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs
plaatsvindt, tenzij het schoolbestuur van oordeel is dat voortgezet verblijf van de leerling in het
speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs noodzakelijk is en het
samenwerkingsverband, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk.
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