
 

 

Wij zoeken een voorzitter voor de centrale 
commissie toelaatbaarheidsverklaringen  

 
Passend Onderwijs 
Primair onderwijs dat volledig afgestemd is op de mogelijkheden en talenten van kinderen. Dat 
hen optimaal voorbereid op een gelukkige, succesvolle toekomst. Gegeven door deskundige 
leerkrachten. In een veilige omgeving, zo dicht mogelijk bij huis. Dat is wat Passend Onderwijs De 
Kempen wil bereiken. 

 
Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen 
De Centrale Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CCT) beoordeelt de aanvragen van 
scholen voor toeleiding tot speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs als het gaat om onder- 
en zijinstromers1 en aanvragen om in aanmerking te komen voor de zogenaamde 
zesmaandenregeling die van toepassing is binnen SWV PO De Kempen. De commissie geeft 
advies over deze aanvragen aan de directeur van SWV PO De Kempen. Het 
samenwerkingsverband heeft met ingang van 1 september 2016 één Centrale Commissie 
Toelaatbaarheidsverklaringen met een voorzitter, een secretaris en twee materiedeskundigen. 
 
Vacature 
Vanwege het verlopen van de aanstellingstermijnen van de huidige voorzitter van de CCT per 1 
augustus 2021 zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter die de voorzittershamer met ingang 
van het nieuwe schooljaar 2021-2022 over zal nemen van de huidige voorzitter. Bij voorkeur 
start de nieuwe voorzitter na de meivakantie (medio mei 2021) als lid van de CCT.  

 
De voorzitter: 

• Analyseert en interpreteert onder- en zijinstroom aanvragen voor toeleiding tot speciaal 
onderwijs en tot speciaal  basisonderwijs. 

• Analyseert en interpreteert aanvragen voor de zesmaandenregeling. 
• Zit de bijeenkomsten van de centrale commissie toelaatbaarheidsverklaringen voor. 
• Adviseert de directeur van het samenwerkingsverband gevraagd en ongevraagd. 
• Heeft aantoonbaar kennis en know how van Passend Onderwijs. 
• Het bekend zijn met de regio van het samenwerkingsverband is een pré.  

 
 

 
1 Onder-instromers zijn kinderen die rechtstreeks naar een S(B)O voorziening gaan en dus niet eerder op een basisschool hebben 
gezeten. Zij-instromers zijn kinderen die van een basisschool buiten de regio van het samenwerkingsverband komen. 

 

 

 


