
AANNAME PROCEDURE IN HET REGULIER ONDERWIJS. 

 

Toelating in het regulier onderwijs. 

Als een kind wordt aangemeld voor een reguliere school en de ouders/ verzorgers hebben 

aangegeven dat het kind extra ondersteuning nodig heeft onderzoekt de school of dat inderdaad zo is. 

Ouders moeten minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum het kind schriftelijk aanmelden. 

Hierbij spelen 3 factoren een belangrijke rol: 

• De (on)mogelijkheden van het kind 

• De (on)mogelijkheden van de school 

• De wensen van de ouders 

 

De school onderzoekt of het kind extra ondersteuning nodig heeft. 

Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs gebruiken scholen vooral de informatie van de 
ouders om de begeleiding van het kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk dat ouders dit 
aangeven; extra ondersteuning is nodig. 
Na een verhuizing of bij de eerste aanmelding in het voortgezet onderwijs gebruiken scholen ook het 

onderwijskundig rapport van de vorige school. 

 

Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind. 

De school doet binnen  6 weken na uw aanmelding een passend aanbod. Op de school van 
aanmelding, of op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van het kind en 
van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school.  Als de school het kind niet voldoende 
kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde  6 weken  een betere plek. De school mag deze 
termijn met maximaal 4 weken verlengen. 
 
 
 
De school zoekt samen met ouders een passende plek voor het kind. 
 
Lukt het niet om het kind te plaatsen, dan gaat de school – na overleg met u- op zoek naar een 
passende plek. De school bespreekt met de ouders welke scholen in het samenwerkingsverband de 
juiste expertise hebben. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden  met voorkeuren van 
ouders. (schoolrichting, afstand, enz.). Uiteindelijk doet de school de ouders een schriftelijk aanbod 
voor een school die het kind de nodige extra ondersteuning kan bieden en die bereid is het kind toe te 
laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van het kind, dan heeft het 
kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.  
 
  



AANNAME PROCEDURE IN HET SPECIAAL BASISONDERWIJS EN HET SPECIAAL 

ONDERWIJS. 

 

Toelating in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Hebben ouders een kind aangemeld voor een school van speciaal (basis)onderwijs? Dan bepaalt het 

samenwerkingsverband of het kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het SWV naar de problematiek van het 

kind. Het SWV vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het SWV beoordeelt dat het 

kind het beste op zijn/haat plek is in het SBAO of SO., dan geeft het voor het kind een 

“toelaatbaarheidsverklaring” af.  Voor het SWV de verklaring afgeeft , wint het onafhankelijk advies in 

bij deskundigen over de toelaatbaarheid. De ouders krijgen een afschrift van dit advies. Krijgt het kind 

een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV dan kan het naar het So of SBAO.  Als het SWV de 

verklaring niet afgeeft dan moeten ouders het kind bij een andere school aanmelden.  

 

Aanmelding cluster 1 en 2. 

Voor kinderen die aangemeld worden bij een instelling van cluster 1 of 2, geldt een andere procedure. 

De school vraagt dan toelaatbaarheid aan bij de commissie van onderwijs. Als het kind voldoet aan de 

toelatingscriteria, dan laat de commissie het kind tot de instelling toe. De commissie kan ook 

constateren dat het kind met extra begeleiding regulier onderwijs kan volgen. In dat geval zal de 

commissie dat duidelijk aan ouders laten weten en haar beslissing toelichten.  


