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Regeling Toelating Leerlingen 2015 
 
1.  Externe toelating  
 
1.1 Toelating tot de brugklas  

Voor toelating van leerlingen tot het brugjaar van scholen van de Stichting Openbaar  Voortgezet 
Onderwijs Gouda gelden de voorwaarden als gesteld in het  Inrichtingsbesluit WVO onder de artikelen 2 
tot en met 9 en 10g.   
De wettelijke toelatingscriteria zijn door het College van Bestuur aangevuld met een schoolspecifieke 
toelatingseis. Zie 1.2.1.1 en 1.2.1.2. 
 

1.2 Aanmelding en toelating 
1.2.1 De GSG Leo Vroman en het Coornhert Gymnasium 

Aanmelding en toelating van brugklasleerlingen verloopt via de basisschool  of rechtstreeks door de 
ouders. Bij de beslissing tot toelating is het schooladvies van de aanleverende basisschool bepalend.   
1. Toelating tot de Goudse Scholengemeenschap kan alleen plaatsvinden met ten minste een eenduidig 

vmbo-t(mavo) advies. 
2. Toelating tot het  Coornhert Gymnasium kan alleen plaatsvinden met een eenduidig  vwo  (of 

gymnasium) advies. 
De adviezen van de aanleverende basisschool  vindt  plaats in het verlengde van de onderling gemaakte 
afspraken met het primair onderwijs die zijn vastgelegd in de zogenaamde “plaatsingswijzer”.     
In geval van geconstateerde handelingsverlegenheid wordt de leerling ingebracht in het Regionale 
Toelatingsoverleg Passend Onderwijs. 
 
De aanmelding dient plaats te vinden voor 1 maart van het aankomende schooljaar van plaatsing. 
 

1.2.2 De GSG Het Segment 
Na aanmelding wordt toelaatbaarheid van een leerling tot praktijkonderwijs in eerste aanleg getoetst  
door de school. De school heeft hiertoe een commissie, bestaande uit het zorgteam en de directie. 
Deze commissie bepaalt  n.a.v. informatie, observatie en evt. aanvullend onderzoek of er van 
handelingsverlegenheid sprake is. Is hier spraak van dan kan de commissie besluiten de aangemelde 
leerling te verwijzen naar een passende plek. Mocht de toelatingscommissie positief besluiten dan wordt 
de leerling aangemeld bij de RVC.  
De RVC toetst de volgende criteria; 

 De inhoud van het DOD, het schooladvies en de motivatie 

 De leerachterstanden van de aangemelde leerlingen op de gebieden rekenen, spelling, technisch- en 
begrijpend lezen 

 Het iq van de leerling (55<>80) 

 Eventuele aanvullende onderzoeken 

 Sociaal emotionele problematiek 

 De mening van de ouder 
 

1.3 Besluitvorming en bekendmaking 
Het bevoegd gezag van de school beslist uiterlijk binnen 8 weken op een verzoek om toelating. Het 
ingediende aanmeldingsformulier is formeel als zo’n verzoek op te vatten. 
Een besluit tot toelating of weigering van een kandidaat-leerling wordt schriftelijk en met opgaaf van 
redenen aan de leerling en, als hij nog geen 18 jaar is, ook aan zijn ouders/verzorgers bekendgemaakt.  

 
Bij weigering tot toelating kunnen de belanghebbenden binnen 6 weken bij het bevoegd gezag bezwaar 
maken tegen de beslissing tot weigering. Het bevoegd gezag hoort de kandidaat-leerling en indien die nog 
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niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt zijn ouders/verzorgers, waarna binnen 4 weken na ontvangst van 
het bezwaarschrift wordt beslist. 

 
Redenen tot weigering (artikel 17 en artikel 27 WVO) 
Redenen tot weigering van een leerling tot het voortgezet onderwijs kunnen zijn: 
1. De school kan de benodigde zorg niet bieden 
2. Ernstige verstoring van rust en orde dreigt 

 
 
2.  Interne toelating 
Voor toelating van leerlingen tot een hoger leerjaar van scholen van  de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Gouda gelden de voorwaarden als gesteld in het Inrichtingsbesluit WVO onder de artikelen 10 en 11. De wettelijke 
toelatingscriteria kunnen door de rector/directeur van de school worden aangevuld met schoolspecifieke 
toelatingseisen, indien deze voorafgaand aan de aanmelding bekend zijn gemaakt. 
 
3.  Bezwaar en Beroep 
Tegen een besluit tot niet-toelating kunnen belanghebbenden - binnen zes weken na de bekendmaking - schriftelijk 
bezwaar aantekenen  bij het College van Bestuur. Deze beslist in overeenstemming met artikel 27 van de WVO 
binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan nadat de (kandidaat)leerling (en indien 
deze de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers) in de gelegenheid is 
gesteld te worden gehoord en kennis heeft kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen 
of rapporten. Indien het College van Bestuur  het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt zij, schriftelijk en met 
redenen omkleed, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit. 
 
4. Overige bepalingen 
4.1 In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 
4.2 Op alle besluiten van het College van Bestuur is het gestelde Hoofdstuk 6 van de Algemene Wet 

Bestuursrecht van toepassing. 
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