
 
 
 

TOELATINGSBELEID SCHOLENGROEP CARMEL HENGELO  

 
 

Aanmelding  
Bij aanmelding gaan we er van uit dat ouders en leerling de grondslag van de school 

respecteren, en akkoord gaan met alle regelingen en procedures zoals die in de 
schoolgids en op de website staan geformuleerd.  

 
Besluiten tot plaatsing van een leerling  

1. De eindverantwoordelijke schoolleider wijst een toelatingscommissie aan die de 

toelating en plaatsing regelt.  

2. Het basisschooladvies is leidend voor de toelating.  

3. De toelating tot het eerste leerjaar kan niet voorwaardelijk geschieden.  

4. Het plaatsingsbesluit wordt schriftelijk aan de ouders en de leerling medegedeeld.  

5. Ouders kunnen binnen twee weken schriftelijk bij de eindverantwoordelijke 
schoolleider tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.  

6. Het bezwaarschrift dient nieuwe gegevens aan te dragen, die bij het besluit niet ter 
sprake zijn geweest.  

7. Ouders worden, voordat een beslissing op het bezwaarschrift wordt genomen, in de 

gelegenheid gesteld om te worden gehoord en kennis te nemen van adviezen of 
rapporten die op het besluit betrekking hebben.  

8. De schoolleider neemt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift, een beslissing.  

9. Het staat ouders/voogden/verzorgers in alle gevallen vrij om in beroep te gaan bij het 
Bevoegd Gezag tegen een besluit van de schoolleiding inzake toelating, doch uiterlijk 

binnen zes weken na bekendmaking van het plaatsingsbesluit.  

10. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier 

weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de ouder(s), 

voogd(en) of verzorger(s), in de gelegenheid is gesteld, te worden gehoord en kennis 
heeft kunnen nemen van de op het besluit betrekking hebbende adviezen of rapporten.  

 
Aanvragen voor Leerwegondersteuning LWOO  

Voor VMBO leerlingen met leerachterstanden en/of sociaal emotionele problematiek 
vragen we een beschikking aan bij een regionale verwijzingscommissie. De procedures 

die daarvoor nodig zijn vinden al plaats tijdens het laatste jaar op de basisschool 
(Vervroegde procedure LWOO). Eventueel zijn er nog aanvullende tests na de grote 

vakantie, als de leerling eenmaal geplaatst is.  

Aanvragen voor een LWOO-beschikking en de tests en onderzoeken die daarmee 
samenhangen vinden alleen plaats met toestemming van de ouders.  

De middelen die de school daardoor krijgt, worden besteed aan verkleining van de 
groepsgrootte (met name in BK en BBL), de vormgeving van de zorgstructuur en 

mogelijk ook extra begeleiding, afhankelijk van het handelingsplan van de leerling in 
kwestie. LWOO-beschikkingen zijn niet persoonsgebonden.  

 
Toelating praktijkonderwijs  

Scholengroep Carmel Hengelo heeft geen afdeling voor Praktijkonderwijs. In geval een 

leerling een IQ heeft van 75 tot en met 80 (= grensvlak tussen PRO en VO met LWOO) 
wordt de leerling besproken in de BCL (Bespreek Commissie Leerlingen).  

Hierin zitten de drie zorgcoördinatoren van de V.O. scholen, de psycholoog van 't 
Genseler en de orthopedagoog/psycholoog van De Arcade. Zij bespreken de leerlingen op 

grond van de uitslag (vervroegde) procedure LWOO en/of het Inlichtingenformulier 
/Onderwijskundig rapport van de basisschool.  



Het advies van de BCL kan zijn: aanmelden bij het reguliere VO, of bij het Zorgteam van 
't Genseler of melden bij Commissie van Begeleiding van De Arcade. Dit advies is voor de 

plaatsingscommissie leidend.  

 
Indien de problematiek complex is kan de leerling worden ingebracht in de ICL 

(Incidentele Commissie Leerlingenplaatsing). De orthopedagogen van de ICL kunnen 
eventueel verder onderzoek plegen. De ICL brengt eveneens een advies uit dat voor de 

plaatsingscommissies van de betrokken VO scholen leidend is.  
Leerlingen met een IQ van 70 tot en met 74 worden in elk geval verwezen naar de 

Commissie van Begeleiding van ’t Genseler, die bepaalt of een leerling daar plaatsbaar is.  
Toelating tot het praktijkonderwijs is mogelijk mits voor 1 oktober van het 

desbetreffende schooljaar een aanvraag bij een door de Minister erkende regionale 

verwijzingscommissie is ingediend en de aanvraag vergezeld gaat van een op de 

desbetreffende leerling betrekking hebbend onderwijskundig rapport en de op schrift 

gestelde zienswijze van de ouders (zie artikel 10g WVO). De procedures die daarvoor 

nodig zijn vinden al plaats. 


