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Voorwoord 
 
De richtlijn ”Toelating van leerlingen in het primair onderwijs” is een document dat als richtlijn bij 

eventuele calamiteiten moet worden gezien en gelezen. Daar waar een school een besluit neemt om een 
kind, of kinderen toe te laten of niet toe te laten is er door het bevoegd gezag een richtlijn opgesteld als 
handleiding bij situaties waar ouders en school niet of moeilijk uitkomen. In bepaalde situaties is deze 
richtlijn een handleiding. 
  
Dit document heeft daarom als tweeledig doel: 

1. Als het bevoegd gezag wordt aangesproken op de toelating, dan is dit de richtlijn waar we bij Kits 
Primair op terug kunnen vallen. 

2. Voor de scholen is de richtlijn een handleiding bij toelating. Op deze wijze weten de scholen wat 
te doen bij problematische situaties. 

 
De richtlijn “Toelating van leerlingen” is een bovenschools juridisch document en geen beleidsdocument. 
Het betreft de toelating van kinderen tot de basisschool (vanaf 4 jaar). 
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1 Algemene informatie 
 
1.1 Inleiding 
 

Aansluiten bij het kind 
 
Kits Primair wil een kind op een IKC/school plaatsen waar de meeste afstemming is op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Als ouders/verzorgers het kind aanmelden bij het 
basisonderwijs van Kits Primair, zal bekeken worden of deze IKC/school bij het kind past. Hierbij moet 
gedacht worden aan het door de school wel of niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte. Van belang 
is dat het kind ‘op de juiste plek’ zit; een onderwijsplek waarbij de deskundigheden en het 

handelingsrepertoire van de onderwijsgevenden (en eventuele ondersteuners) het beste aansluit bij de 
onderwijsbehoefte van de leerling. De eerste stap zal een kennismakingsgesprek zijn.  
 
Informatie van ouders/verzorgers 
 
Aanmelding van een kind op school dient zorgvuldig te gebeuren. Zorgvuldig, omdat de school het kind 
onderwijs wil bieden dat afgestemd is op de ontwikkelingsmogelijkheden. Als deze ontwikkelings-

mogelijkheden nog niet duidelijk zijn, dan is informatie van derden erg belangrijk. Kits Primair verwacht 
daarom de medewerking van de ouders/verzorgers. Dit houdt in dat alle relevante informatie over het 
kind aan de school wordt overhandigd. Inzage en het geven van toestemming voor het verstrekken van 
informatie dient te gebeuren. Als er een inschatting bestaat dat een kind extra ondersteuning nodig heeft 
en de school niet aan de zorgplicht kan voldoen, dan kan er een onderzoek plaats vinden voordat het 
kind wordt geplaatst. Hierbij is van belang dat het onderzoek niet te lang gaat duren. Een snelle 

beslissing over de eventuele toelating is immers in het belang van het kind. 
 
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen is het van belang dat ouders de school 
op de hoogte stellen over de Burgerlijke Staat, zodat bij inschrijving van een kind duidelijk is of één of 
beide ouders belast zijn met het ouderlijk gezag. Hiertoe zal tijdens de intake een vragenlijst worden 
overhandigd aan de ouders. 
 

Passend onderwijs 
 
Kits Primair wil passend onderwijs aan leerlingen bieden. Er wordt geprobeerd alle kinderen een 
onderwijsplek te geven. Samenwerken tussen de scholen onderling en overige instanties is hiervoor 

belangrijk. Bij aanmelding wordt gekeken wat het kind nodig heeft en wat Kits Primair kan bieden. Het is 
mogelijk dat het bevoegd gezag zal adviseren om de aanmelding op een andere IKC/school van Kits 
Primair of van het samenwerkingsverband 22.01 te laten plaatsvinden.  

 
Ander advies 
 
Als Kits Primair niet in staat is om op een acceptabele wijze tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoefte van het aangemelde kind, dan zal het bevoegd gezag proberen een advies te geven 
over welke school op redelijke afstand van de school ligt en welke waarschijnlijk wel bij het kind past. Dit 

zal gebeuren als blijkt dat alle scholen van Kits Primair niet aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen. 
Dit is ook van toepassing indien de veiligheid van kinderen of personeel van Kits Primair in het geding is, 
door toedoen van een leerling of ouders. Het bevoegd gezag zal proberen de ouders/verzorgers een zo 
goed mogelijk advies te geven dat aansluit bij het kind. 
 
Ouders/verzorgers als partners 
 

Ouders hebben er natuurlijk groot belang bij dat hun kind op de juiste plaats in het onderwijs komt. Bij 

het eerste contact bij de aanmelding moet duidelijk zijn dat school en ouders hetzelfde belang hebben: 
namelijk dat van het kind. Goede communicatie en samenwerking met de ouders vindt Kits Primair 
belangrijk. 
 
 
1.2 Wettelijke kaders 

 
In het primair onderwijs is het noodzakelijk te komen tot heldere procedures wat betreft aanmelding, 
toelating, weigering en verwijdering van kinderen. Veel van deze procedures zijn wettelijk vastgelegd. 
Het primair onderwijs moet rekening houden met verschillende wetten: de Grondwet, de Leerplichtwet, 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Wet Primair onderwijs (WPO), de Wet Medezeggenschap op 
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scholen (WMS). In deze richtlijn wordt verwezen naar de van toepassing zijnde wetsartikelen. Daarbij 
moet worden vastgesteld dat de interpretatie van de toepassing van de wetten niet altijd eenduidig is. 

Daarom is uiterste zorgvuldigheid des ter meer geboden. 
 

1.2.1 Om welke wetsartikelen gaat het vooral? 
 
A. WPO artikel 39: Toelatingsleeftijd 

 Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben 
bereikt. 

 Het bevoegd gezag kan voor kinderen die nog niet eerder tot een school, een school of afdeling voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn toegelaten, toelatingstijdstippen vaststellen op ten 
minste eenmaal per maand. 

 In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar 

kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten (10 dagdelen). Deze 
kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet. 

 Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen van 

aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het 
schooljaar de school, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat. In elk geval verlaten de 

leerlingen de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben 
bereikt. 

 

B. WPO artikel 40. Toelating (en verwijdering) van leerlingen 

 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 de 
Vreemdelingenwet. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van 
de ouders. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing: 
o a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of 

o b. 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. 

 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. 

 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 
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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 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 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. 

 Tot een afdeling als bedoeld in artikel 85a kan uitsluitend worden toegelaten degene die: 

o a. een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit of mede een dergelijke nationaliteit bezit 
en van wie ten minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of het 
grensgebied van Nederland werkzaam is, dan wel 

o b. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit, langere tijd in het buitenland heeft 
doorgebracht doordat ten minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in het buitenland 
werkzaam was en de leerling daar langer dan 2 jaar onderwijs heeft genoten volgens het 

daar geldende onderwijssysteem, dan wel 
o c. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit en waarvan blijkens een schriftelijke 

verklaring van de werkgever vaststaat dat ten minste een van de ouders binnen 2 jaar voor 
ten minste 2 jaar in het buitenland werkzaam zal zijn en de leerling mee verhuist naar het 
buitenland. 

 Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar en de 

ouders van de leerling. 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. 

 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. 

 

C. WPO artikel 40a. Ontwikkelingsperspectief 
 

 Het bevoegd gezag stelt nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders een 

ontwikkelingsperspectief vast: 

o a. voor leerlingen van een basisschool, die extra ondersteuning behoeven; 
o b. voor leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs. 

 In afwijking van het eerste lid, wordt het deel van het ontwikkelingsperspectief betreffende de 
individuele begeleiding, bedoeld in artikel 8, vierde lid, vastgesteld nadat hierover overeenstemming 

bereikt is tussen het bevoegd gezag en de ouders. 

 Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de 
inschrijving van de leerling vastgesteld. Indien het betreft een inschrijving op grond van artikel 40, 
zevende lid, wordt het ontwikkelingsperspectief uiterlijk binnen zes weken na de definitieve plaatsing 

van de leerling vastgesteld. 

 Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per schooljaar met de ouders geëvalueerd. 

 Nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders of nadat overeenstemming 

bereikt is met de ouders voor zover het betreft de individuele begeleiding, bedoeld in artikel 8, 
vierde lid, kan het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen. 

 Het ontwikkelingsperspectief bevat een omschrijving van de begeleiding, bedoeld in artikel 8, vierde 

lid. Indien voor leerlingen als bedoeld in het eerste lid, onder a, bij de inrichting van het onderwijs 
wordt afgeweken van één of meer onderdelen van het onderwijsprogramma, wordt dat in het 

ontwikkelingsperspectief vermeld. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften 
over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 
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D. WPO artikel 40b. Te verstrekken gegeven bij toelating 
 

 Onverminderd bij algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften met betrekking tot de in- 

en uitschrijving van leerlingen, vindt toelating van een leerling als bedoeld in artikel 40 slechts plaats 
nadat de ouders de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het 
geslacht en het persoonsgebonden nummer van de leerling hebben overgelegd. Indien de ouders 
aannemelijk maken dat zij geen persoonsgebonden nummer van de leerling kunnen overleggen, vindt 
de toelating plaats met inachtneming van het derde lid. 

 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden overgelegd door middel van een van overheidswege 

verstrekt document dan wel een door een andere school of een school voor ander onderwijs verstrekt 
bewijs van uitschrijving, waarin de desbetreffende gegevens zijn opgenomen. 

 Indien de ouders aannemelijk maken dat zij geen persoonsgebonden nummer van de leerling kunnen 

overleggen, meldt het bevoegd gezag binnen twee weken na het besluit tot toelating aan Onze 
minister de beschikbare gegevens van de leerling, bedoeld in het eerste lid, alsmede zijn adres en 
woonplaats en, indien aanwezig, het leerlingadministratienummer. 

 Onze minister verstrekt binnen acht weken na ontvangst van de melding, bedoeld in het derde lid, 

aan het bevoegd gezag het burgerservicenummer van de leerling, dan wel, indien is gebleken dat 
hem niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt, het onderwijsnummer van de 
leerling. Het onderwijsnummer is een door Onze minister uitgegeven en aan de leerling toegekend 

persoonsgebonden nummer. 

 Het bevoegd gezag neemt de in het eerste en vierde lid bedoelde gegevens op in de 

leerlingenadministratie van de school. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke andere 
gegevens in de leerlingenadministratie worden opgenomen. 

 Indien aan een leerling een onderwijsnummer is toegekend en het bevoegd gezag de beschikking 

krijgt over zijn burgerservicenummer, neemt het bevoegd gezag dit burgerservicenummer terstond 
als persoonsgebonden nummer op in de leerlingenadministratie van de school in de plaats van het 
onderwijsnummer. Het bevoegd gezag meldt deze wijziging binnen twee weken aan Onze minister 
onder opgave van het burgerservicenummer en het onderwijsnummer van de leerling. 

 
 

E. Voorschriften die voortvloeien uit de wet 

"Om in aanmerking te komen voor rijksbekostiging moet worden voldaan aan een aantal voorschriften 

over de leerlingenadministratie. Deze voorschriften worden geregeld bij Algemene Maatregel van 
Bestuur”. De leerlingenadministratie moet in elk geval beschikken over: 

 een bewijs van inschrijving per leerling met datum en handtekening; 

 een bewijs van uitschrijving van een vorige school (In artikel 8 van het Besluit Bekostiging WPO is 

bepaald dat bij het verlaten van een school de directeur een bewijs van uitschrijving aan de leerling 
verstrekt); 

 een registratie van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het leerlinggewicht; 

 registratie van het schoolverzuim. 

 

F. Bezwaarprocedure 

Ouders kunnen tegen een besluit inzake toelating en verwijdering bezwaar maken volgens de 

bezwaarschriften procedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de ouders 
binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar moeten maken bij het bevoegd gezag. Het 

bevoegd gezag dient echter, in afwijking van de Awb, binnen vier weken in plaats van binnen zes weken 
te beslissen over het bezwaar. Deze uitdrukkelijke afwijking staat in artikel 40 lid 6 van de Wet op het 
primair onderwijs. 
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2 Stroomdiagram 
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3 Stappenplan toelatingsprocedure algemeen 
 
 
Stap 1. Kennismakingsgesprek 

Ouders die hun kind willen aanmelden, krijgen eerst een kennismakingsgesprek met de 
(adjunct)directeur. De directie geeft mondeling informatie over de school en de toelatingsprocedure. 
 
Stap 2. Aanmelding 
Ouders die hun kind willen inschrijven ontvangen schriftelijke informatie over de school: 

 informatiemap, met onder andere een inschrijvings- en intakeformulier en de richtlijn m.b.t. 
gescheiden ouders. 

 
Stap 3. Vervolgtraject 
De (adjunct)directeur en ouders gaan over tot het vervolgtraject op basis van het intakeformulier: 

a. geen ondersteuningsbehoefte  verder naar 4 (reguliere inschrijving) 
b. waarschijnlijk wel ondersteuningsbehoefte  verder naar 5 

c. inschrijving op deze school is niet mogelijk 

 
Stap 4. Reguliere inschrijving 

 De (adjunct)directeur zet de handtekening voor plaatsing op het inschrijfformulier, het 
originele inschrijfformulier komt in het leerlingdossier. 

 De (adjunct)directeur meldt de inschrijving binnen 7 dagen bij de gemeente én aan de vorige 
school van de leerling. 

 Het kind is hierbij ingeschreven in de school. 
  
Stap 5. Traject Leerling met ondersteuningsbehoefte 

 Indien de (adjunct)directeur vermoedt dat er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte, 
verzoekt de (adjunct)directeur de ouders om gegevens te overleggen betreffende stoornissen, 
handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. 

 Indien de (adjunct)directeur vermoedt dat er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte, 

maar er geen of weinig gegevens beschikbaar zijn, volgt eventueel verder onderzoek vanuit het 
ZEC (Zorg Expertise Centrum) van Kits Primair. Hiervoor is toestemming van de ouders vereist.  

 Indien er geen of weinig gegevens beschikbaar zijn en de ouders niet mee willen werken aan een 
nader onderzoek, zal het advies zijn om aan te melden bij een andere school. 

 In het geval een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan worden ingeschreven op de 

school, volgt een gesprek met de (adjunct)directeur en de MIB’er (meerschoolse intern 
begeleider) van de school. 

 
Stap 6. Weigering 
Er is sprake van weigering wanneer het bevoegd gezag het verzoek van de ouders afwijst om hun kind op 
een bepaald tijdstip tot één van hun scholen toe te laten. Als uitgangspunt geldt dat bij elke beslissing 
om een kind als leerling te weigeren, de individuele belangen van het kind tegen het algemene belang 
van de school moet worden afgewogen. 

Per school is aangegeven welke onderwijskundige, pedagogische en organisatorische mogelijkheden er 
zijn, vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. 
 


