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Elke school hoort een transparant en consistent toelatingsbeleid te voeren. Dit toelatingsbeleid moet 
ook makkelijk te vinden zijn, dus publiceert de school dit in ieder geval op de eigen website en andere 
communicatiemiddelen van de school. Ook kunt u op andere plekken (zoals www.schoolprofielen.nl, 
www.scholenopdekaart.nl) hiernaar verwijzen. Vanzelfsprekend heeft elke school het toelatingsbeleid 
al beschreven. Omdat we echter merken dat er vragen zijn, volgt hieronder een aantal 
aandachtspunten voor de beschrijving van uw procedure. U kunt deze punten gebruiken als checklist.  
 
 
Uw school geeft in ieder geval aan: 
1. De voorwaarden voor toelating: 

 het basisschooladvies is overeenkomstig met het onderwijsniveau dat uw school biedt; 
 indien aanwezig: omschrijving van de levensbeschouwelijke grondslag die ouders/leerlingen 

dienen te respecteren; 
 indien aanwezig: omschrijving van de bijzondere inrichting waarvoor specifieke kennis of 

vaardigheden van de leerling noodzakelijk zijn; aangevuld met welke kennis en 
vaardigheden dit betreft en hoe/wanneer deze worden getoetst; 

 wanneer is de school vol (specifiek: het aantal beschikbare plekken in de brugklas). 
2. Of en welke voorrangsregels uw school hanteert. 
3. Welke procedure u hanteert in het geval dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen 

en hoe omgegaan wordt met een eventuele wachtlijst. (de scholen die De OverstapRoute volgen, 
hanteren een gemeenschappelijke lotingsprocedure). 

4. Wat het tijdpad is (scholen die De OverstapRoute volgen, gebruiken het tijdpad uit de 
OverstapAgenda): 
 in welke periode ouders en leerlingen zich kunnen oriënteren op de school (open dagen, 

open lessen, informatiemomenten, etc.); 
 in welke periode ouders hun kind kunnen aanmelden; 
 welk moment u hanteert als datum van aanmelding (in verband met termijnen zorgplicht); 
 in welke periode of op welk moment uw school bepaalt of een leerling –in principe- 

toelaatbaar is; 
 in welke periode of op welk moment uw school het toelatingsbesluit neemt; 
 wanneer –indien aan de orde- uw school gaat loten (zie ook punt 3 hierboven). 

5. Hoe ouders bij uw schoolbestuur bezwaar kunnen maken tegen het toelatingsbesluit. 
 
 
Verder is het aan te bevelen om ook een korte toelichting over zorgplicht toe te voegen. 
Hieronder een voorbeeld.   
 
Zorgplicht 
Met de invoering van Passend Onderwijs heeft elke school zorgplicht gekregen voor leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Hieronder vallen in ieder geval leerlingen die: 
- extra ondersteuning op een reguliere vo-school nodig hebben (door de vo-school vast te stellen in 

samenspraak met de ouders/verzorgers). 
- leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben; 
- Praktijkonderwijs nodig hebben; 
- voortgezet speciaal onderwijs nodig hebben; 
Ouders geven –indien aan de orde- bij de aanmelding aan dat ze vermoeden dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft. 
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Let op: de zorgplicht geldt alleen als:  

1. het basisschooladvies voor de leerling overeenkomt met het onderwijs dat op de betreffende 
school wordt gegeven;  

2. ouders aangeven dat het de school van voorkeur is;  
3. ouders en leerling de levensbeschouwelijke grondslag van de school onderschrijven; en 
4. de school niet vol is. 
 
Zorgplicht betekent dat: 
De school waar deze leerling schriftelijk wordt aangemeld verplicht is om te zorgen voor een passende 
onderwijsplek op hetzij de eigen school hetzij een andere school. Anders gezegd: 

a) de school kan de leerling zelf plaatsen (al dan niet met ondersteuning van buiten), of  
b) de school zoekt samen met de ouders/verzorgers en leerling een andere passende school 

voor de leerling. 
 
Zorgplicht betekent ook dat de school ervoor zorgt dat: 
- de procedure van intake en plaatsing plaatsvindt binnen zes weken, eventueel verlengd met vier 

weken als nader onderzoek nodig is; 
- de afspraken over beoogd einddoel van de opleiding en de afspraken over extra ondersteuning 

die daarbij nodig is binnen zes weken na de start van het schooljaar zijn vastgelegd in een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat door ouders/verzorgers en school is ondertekend (niet 
verplicht voor lwoo); 

- het OPP minimaal één keer per jaar door de school met ouders/verzorgers en –meestal- de 
leerling wordt geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld. 

 
Relevante verwijzingen: 
- Indien uw school de afspraken van De OverstapRoute volgt, dan kunt u hiernaar verwijzen door 

een link op te nemen naar de website van Koers VO en/of een pdf plaatsen.  
- Voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van uw school plaatst u een link naar 

de website Schoolprofielen en/of plaatst u het pdf van uw eigen Schoolprofiel.  
- Voor meer informatie over zorgplicht zie de website steunpuntpassendonderwijs.nl  
- Ook kunt u eventueel het stroomschema zorgplicht opnemen, klik hier voor de link naar dit 

document.  
 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/wat-houdt-zorgplicht-in/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/10/Stroomschema-2-zorgplicht-aanmelding-reguliere-vo-school-PDF-122-KB.pdf

