Toegankelijkheidsregeling
regelend de toelating tot het
Koning Willem I College

Vastgesteld door College van Bestuur op 19 december 2013, goedgekeurd
door de Studentenraad op 20 januari 2014.

Toegankelijkheidsregeling
Versie 20 januari 2014

Pagina 1 van 4

Artikel 1:
a.
b.
c.

d.

e.
f.

Aanmelding: aanvraag tot inschrijving
Inschrijving: de inschrijving bij het Koning Willem I College, zoals blijkt uit het
aangaan van de onderwijsovereenkomst met het Koning Willem I College.
Leerling: de deelnemer als bedoeld in artikel 8.1.1. wet educatie en
beroepsonderwijs, die rechtsgeldig is ingeschreven, waaronder de tijdige betaling
van het lesgeld, cursusgeld of examengeld.
Toelating: besluit tot inschrijving onder de opschortende voorwaarde dat aan de
wettelijke vereisten zal zijn voldaan, dat wil zeggen betaling lesgeld, cursusgeld of
examengeld, dan wel het sluiten van en voldoen aan een betalingsregeling
volgens artikel 11 van het uitvoeringsbesluit les- en cursusgeldwet 2000.
Toelatingscommissie: de commissie, die besluit over de toelating tot het Koning
Willem I College, ingesteld op grond van artikel 8.1.1. lid 3 van de wet.
Wet: wet educatie en beroepsonderwijs

Artikel 2:
1.

2.
3.

4.

Definities

Aanmelding, verklaring

Iemand kan schriftelijk of via de website een aanmelding indienen bij het Koning
Willem I College, en geeft daarmee toestemming aan het Koning Willem I College
om de verstrekte gegevens op te slaan in een register als bedoeld in de wet
bescherming persoonsgegevens, dat het Koning Willem I College ten behoeve van
de toegankelijkheid bijhoudt.
Deze regeling is van toepassing op ieder, die een aanmelding heeft ingediend.
Indien een aanmelding onvolledig is of niet voorzien is van de bijlagen, die nodig
zijn voor besluitvorming over toelating, laat de directeur van het Studenten Succes
Centrum de onvolledigheid zo spoedig mogelijk weten aan degene, die de
aanmelding heeft ingediend.
Indien de aanmelding onvolledig blijft ondanks een opgegeven termijn voor
aanvulling mag de directeur van het Studenten Succes Centrum besluiten de
aanmelding af te doen door deze terzijde te leggen en degene, die de aanmelding
heeft ingediend daarvan in kennis te stellen.

Artikel 3:
Uitgangspunten toelating
1. Toelating wordt niet geweigerd tenzij daarvoor redelijke gronden aanwezig zijn, die
toegelaten zijn volgens de wet.
2. Toelating wordt in ieder geval geweigerd indien ondanks een verzoek daartoe
wordt volhard in het dragen van gelaatsbedekkende kleding of indien er
aanwijzingen zijn dat het gedrag van degene die zich inschrijft een gevaar vormt
voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers.
3. Het College van Bestuur kan met inachtneming van lid 1 van dit artikel algemene
en opleidingsgerichte selectiecriteria vaststellen Deze criteria worden gepubliceerd
op de website.
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Artikel 4:
Weigeringsgronden toelating
1. Inschrijving moet worden geweigerd als bij inschrijving nog niet het wettelijk
voorgeschreven cursusgeld of het door het College van Bestuur vastgestelde
examengeld is betaald of anderszins aan de Les- en cursusgeldwet of het
Uitvoeringsbesluit les en cursusgeldwet 2000 is voldaan.
2. Als de meerderjarige vreemdeling niet kan aantonen dat hij recht heeft op
rechtmatig verblijf in Nederland moet zijn inschrijving worden geweigerd.
3. Op grond van de gegronde vrees dat de betrokkene van die inschrijving en de
daaraan verbonden rechten misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te
doen aan de grondslag van het Koning Willem I College dan wel indien uit feiten
kan worden afgeleid dat de betrokkene van die inschrijving en de daaraan
verbonden rechten een dergelijk misbruik heeft gemaakt moet inschrijving worden
geweigerd.
4. De inschrijving in een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg dan
wel de beroepsopleidende leerweg in afwachting van overstap naar de
beroepsbegeleidende leerweg aan iemand jonger dan 16 jaar aan het einde van
het schooljaar waarin die jongere de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt moet
worden geweigerd. De inschrijving in een beroepsopleiding in de
beroepsopleidende leerweg aan iemand jonger dan 16 jaar voor 1 oktober van het
schooljaar waarin inschrijving wordt verlangd, moet worden geweigerd, tenzij de
jongere in het bezit is van een diploma
5. De inschrijving in een bekostigde opleiding educatie aan een minderjarige of een
volwassen inburgeraar moet worden geweigerd.
6. De inschrijving in een bepaalde beroepsopleiding kan worden geweigerd vanwege
het bereiken van de maximale omvang van die opleiding gelet op de
macrodoelmatigheid. Macrodoelmatigheid wordt mede bepaald door het aantal
BPV-plaatsen.
7. De inschrijving voor een Engelstalige opleiding aan het Koning Willem I College
kan worden geweigerd indien de toelatingstoets die de taalvaardigheid meet niet
wordt gehaald en de opleiding in een Nederlandstalige variant wordt aangeboden.
8. De inschrijving kan worden geweigerd indien er sprake is van een beperking
waarvoor de noodzakelijke aanpassingen niet mogelijk of onevenredig belastend
zijn en zonder deze aanpassingen de leerling niet in staat kan worden gesteld om
het gewenste diploma te behalen.
Artikel 5:
Toelatingscommissie en bezwaarmogelijkheid
1. De toelatingscommissie bestaat uit personen, die daartoe zijn aangewezen door
het College van Bestuur. Zonder andersluidend besluit voor toelating tot een
specifieke opleiding bestaat de toelatingscommissie uit de directeur van het
Studenten Succes Centrum van het Koning Willem I College of bij ontstentenis de
plaatsvervanger.
2. De toelatingscommissie motiveert zijn besluit tot weigering met verwijzing naar de
weigeringsgrond en de omschrijving van de feiten, waarop de weigering is
gebaseerd.
3. Op een besluit van de toelatingscommissie is de bezwarenprocedure voor de
Geschillencommissie van het Koning Willem I College van overeenkomstige
toepassing.
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Artikel 6:
Registratie van persoonsgegevens van de aanmelding
Het Koning Willem I College verkrijgt door ondertekening van de aanmelding het recht
om de relevante gegevens voor de toegankelijkheid tot het Koning Willem I College te
registreren.
Artikel 7:
Aanduiding
Deze regeling wordt aangeduid als de Toegankelijkheidsregeling Koning Willem I
College.
Deze versie van de toegankelijkheidsregeling is vastgesteld op heeft werking voor het
de toelating tot het schooljaar 2014-2015 en daarna. De studentenraad heeft met de
regeling ingestemd op 20 januari 2014.
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