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Relevante wetteksten met betrekking tot aanmelding op scholen
(update juli 2016)
Universele verklaring van de rechten voor de mens
Artikel 26
1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en
basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en
beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan
voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
1. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te
kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven
1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.
Artikel 14. Verbod van discriminatie
Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden
verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal,
godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren
tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
Kinderrechtenverdrag
Artikel 2
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag
beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van
welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of
andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind
wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de
omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.
Grondwet
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan.
Wet Gelijke Behandeling
Artikel 1
1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;
b direct onderscheid: indien een persoon op een andere wijze wordt behandeld dan een ander
in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele
gerichtheid of burgerlijke staat;
c indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze
personen met een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat in
vergelijking met andere personen bijzonder treft.
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Artikel 7
1. Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten
en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven
van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit
geschiedt:
a) in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b) door de openbare dienst;
c) door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn,
gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of
d) door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor
zover het aanbod in het openbaar geschiedt.
2. Het eerste lid, onderdeel c, laat onverlet dat een instelling van bijzonder onderwijs bij de
toelating en ten aanzien van de deelname aan het onderwijs onderscheid mag maken op grond
van godsdienst, levensovertuiging of geslacht, voor zover deze kenmerken vanwege de aard van
het onderwijs een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd vereiste vormen, gezien de grondslag
van de instelling. Onderscheid op grond van geslacht is slechts toegestaan, indien voor leerlingen
van beide geslachten gelijkwaardige voorzieningen aanwezig zijn. Een zodanig onderscheid mag
niet verder gaan dan passend is, gelet op de houding van goede trouw en loyaliteit aan de
grondslag van de instelling die van leerlingen mag worden verlangd en mag niet leiden tot
onderscheid op een andere in artikel 1 genoemde grond, onverminderd artikel 2, eerste lid.
Wet op Primair Onderwijs
Artikel 39. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs
1. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar
hebben bereikt.
Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
2. De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan
vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding
zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven
bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs
Artikel 1
2. In dit Verdrag omvat de uitdrukking „discriminatie” ieder onderscheid dat, en iedere uitsluiting,
beperking of voorkeur die, op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, economische omstandigheden of
geboorte, ten doel of ten gevolge hebben dat de gelijkheid van behandeling ten aanzien van het
onderwijs teniet wordt gedaan of wordt aangetast, en in het bijzonder ten doel of ten gevolge
hebben dat:
a) personen of groepen personen de toegang tot het onderwijs, van welke soort of welk niveau
ook, wordt ontzegd;
b) personen of groepen personen met onderwijs van lager gehalte genoegen moeten nemen;
c) met inachtneming van de bepalingen van artikel 2 van dit Verdrag, voor personen of groepen
personen afzonderlijke onderwijssystemen of -instellingen worden opgericht of in stand
gehouden; of dat
d) personen of groepen personen voorwaarden worden opgelegd die onverenigbaar zijn met de
menselijke waardigheid.
3. In dit Verdrag heeft de uitdrukking „onderwijs” betrekking op alle onderwijssoorten en -niveaus
en omvat mede toegang tot het onderwijs, het peil en het gehalte van het onderwijs en de
omstandigheden waaronder het wordt gegeven.

2

