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Inleiding 
Op basis van de  inschrijving op een basisschool worden leerlingen van groep 8 geplaatst op een 
locatie van het TCC. Op onderstaande scholen na, is iedere basisschool is gekoppeld aan een locatie.  
Deze niet gekoppelde scholen zijn: 

- Basisschool De Wendakker, Oldenzaal 
- Basisschool De Maten, Oldenzaal 
- Basisschool Sint Bernardus, Saasveld 
- Basisschool Willibrordus, Deurningen 

Ouders en leerlingen van deze school kunnen hun voorkeur voor één van de locaties kenbaar maken, 
maar het TCC beslist over de uiteindelijke plaatsing. 
De ouders wiens plaatsingsvoorkeur niet gehonereerd worden hierover uiterlijk  dinsdag 11 juni 2019 
geïnformeerd 
 
Het TCC heeft bij afwijken van de plaatsingsvoorkeur vooraf met de basisschool contact of er 
zwaarwegende redenen zijn om van het voorgenomen plaatsinsingsbesluit af te wijken. Als deze er 
niet zijn wordt het plaatsingsvoornemen doorgezet en wordt dit met ouders gecommuniceerd 
 
Bezwaar 
 
Bij de mededeling over de plaatsing van de leerling, wordt kenbaar gemaakt dat hiertegen bezwaar 
mogelijk is. Daarbij wordt tevens beschreven: 

- de uiterste datum van indiening is maandag 17 juni 2019 
- het adres waar het bezwaarschrift naar moet worden gestuurd, te weten: 

Bezwaarschriftencommissie TCC 
t.a.v Rick Schulten 
r.schulten@twentscarmelcollege.nl 

- Criteria op grond waarvan een bezwaar kan worden ingediend,  met eventuele 
randvoorwaarden, staan hieronder beschreven 

- het gegeven dat alleen duidelijk gemotiveerde bezwaren, eventueel met relevante bijlagen 
en verklaringen (bij voorbeeld van medici of van de basisschool), binnen het kader van de 
criteria, in behandeling worden genomen; 

- de duur van de behandeling, maximaal 2 weken, waarna onverwijld uitsluitsel volgt. 
 
Samenstelling commissie 
De bezwaarschriftencommissie is als volgt samengesteld: 

- Een oudervertegenwoordiger van ieder van de twee locaties. 
- De zorgcoördinatoren van beide locaties. 
- De voor plaatsing verantwoordelijke adjunct-directeuren van beide locaties. 

 
De bezwaarschriftencommissie komt in voltallige setting bij elkaar om de bezwaren te bespreken en 
de commissie neemt hierover een onherroepelijke beslissing binnen het kader van het criterium als 
onderstaand genoemd. Besluitvorming vindt plaats via stemming en bij gelijke stemmen wordt het 
bezwaar gehonereerd. 
 
Criteria 
De beslissing wordt genomen op grond van de volgende criteria  en de deugdelijkheid van de 
onderbouwing daarvan in het bezwaarschrift: 

Er zijn gezondheidsredenen, bijzondere redenen i.v.m. het welzijn of andere zwaarwegende 
belangen van de leerling (bijv. broer of zus al geplaatst op gewenst locatie) die het wenselijk 
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maken toch aan de voorkeursplaatsing vast te houden en af te zien van het plaatsingsvoornemen 
van het Twents Carmel College. 
 

Hoewel het belang van de leerling zwaar telt, heeft de bezwaarschriftencommissie te maken met 
randvoorwaarden die op haar besluiten van invloed kunnen zijn, zoals maximale klassengrootte op 
locaties, budgetten, voldoende noodzakelijke voorzieningen en voldoende gewenste begeleiding. 
 
Tegen de beslissing van de bezwaarschriftencommissie is beroep mogelijk, conform de vigerende 
beroep- en klachtenregeling. Deze regeling is bij elke locatie van het TCC verkrijgbaar. 
Beroep aantekenen is mogelijk tegen de gehanteerde procedure of op basis van nieuwe 
zwaarwegende informatie die niet is meegenomen in de afweging van de 
bezwaarschriftencommissie.  
 
 
 


