Bijlage 8 Concept Toelatingsprocedures van PO1 naar VO voor
de PO en VO scholen in de stad Groningen, Haren en Ten Boer
In deze notitie wordt voor de professionals in de scholen voor Primair Onderwijs (PO) en
Voortgezet Onderwijs (VO) de procedures beschreven voor de toelating en plaatsing van
leerlingen in het reguliere VO bij de overgang vanuit het PO. De procedures gelden voor de
toelating en plaatsing op de VO scholen in de
SV 2.01 en SV 2.03 VO (de stad Groningen en nabije omgeving).
Deze notitie heeft als doel bij te dragen aan de onderlinge afstemming van procedures om te
e
komen tot een passende plaats voor elke leerling in het 1 jaar VO bij de start van het
cursusjaar. Het uiteindelijke doel hiervan is het verhogen van de kans op het succesvol voltooien
van de gekozen opleiding in het VO.
De wettelijke beroeps- en bezwaar procedures bij aanmelding, toelating en plaatsing zijn van
toepassing op de hieronder beschreven regelingen.
Aanmelding, toelating en plaatsing
Deze begrippen worden snel met elkaar verward. Derhalve hieronder nog een korte beschrijving.
Aanmelding: de leerling wordt door de ouder(s) aangemeld voor toelating en plaatsing bij een
schoolbestuur.
Aanmelding wordt als volgt gedefinieerd: aan de VO school is een ingevuld en door ouders
ondertekend aanmeldformulier aangeboden. De ouder is verantwoordelijk voor de aanmelding.
Advies Primair Onderwijs: het door de school uit het Primair Onderwijs geformuleerde
(enkelvoudige) advies, onderbouwd met de informatie in het Onderwijskundig Rapport, in welke
schoolsoort in het VO de leerling zou moeten worden geplaatst. Het Primair Onderwijs is
verantwoordelijk voor het advies.
Toelating: de leerling wordt toelaatbaar verklaard voor een vorm van onderwijs binnen een
schoolbestuur. De toelating is afhankelijk van wettelijke eisen en schoolbestuurlijk beleid. Het VO
is verantwoordelijk.
Plaatsing: de leerling wordt op een school c.q. vestiging van een school en in een onderwijssoort
/ niveau geplaatst. De plaatsing is afhankelijk van schoolbestuurlijk beleid. Het VO is
verantwoordelijk.
Tot stand komen van het advies in het PO
De uitvoering hiervan ligt bij het PO in samenspraak met het VO. Het PO is verantwoordelijk voor
het advies. Er wordt nog overwogen of gebruik van de plaatsingswijzer een goed instrument is.
Het instrument wordt door het PO ingevuld a.d.h.v. behaalde toets scores. Deze scores worden
omgezet naar onderwijssoorten in het VO. Het instrument wordt ingevuld door het PO en gebruikt
voor het advies door het PO en voor toelating en plaatsing door het VO. Wordt nader ingevuld na
voorlichting hieromtrent.
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Daar waar in de notitie staat ‘PO’ (Primair Onderwijs) wordt bedoeld: bao / sbo / so
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Procedures in het Voortgezet Onderwijs voor toelating en plaatsing
A

Procedure tot toelating en plaatsing van een leerling in het VO

Vanaf de invoering van Passend Onderwijs in 2013 ligt de primaire verantwoordelijkheid van een
passende plek voor de leerling in het VO niet meer zoals nu bij het PO maar bij het VO en wel
specifiek bij het schoolbestuur waarbij de leerling wordt aangemeld. Samenwerking en overleg
tussen PO en VO is en blijft gewenst. Net als nu is het in de praktijk een gedeelde
verantwoordelijkheid van het PO en het VO om voor alle leerlingen een passende plaats in het
VO te realiseren.
Toelating en plaatsing conform advies PO en wens ouders
1. Het bestuur van elke VO school wijst een commissie aan die de toelaatbaarheid en
plaatsing regelt.
2. Elke vestiging/school/schoolbestuur heeft een toelatingsprocedure beschreven die
transparant is voor ouders en Primair Onderwijs (PO).
3. Op het moment dat ouders een leerling bij een VO school aanmelden, informeert het VO
het PO en de ouders binnen vijf werkdagen schriftelijk over deze aanmelding. Doel van
het bericht is dat het PO inzicht krijgt in de aanmeldingen om zo te bewaken dat jaarlijks
op uiterlijk 1 april alle leerlingen zijn aangemeld bij het VO en voor alle leerlingen het
toelatingstraject in gang is gezet.
NB1 Deze procedure kan worden vermeden als de besturen PO en VO gezamenlijk
afspreken dat een digitaal systeem (zoals Intergrip) de schriftelijke procedure overneemt.
Met het digitale systeem kunnen we op school niveau en bovenschools de procedure
monitoren. De werkgroep ‘Samen Over’ adviseert hierover een aparte bestuurlijke
voorlichting te organiseren.
NB2 Ook PO scholen kunnen de aanmelding namens de ouders bij een VO school
afgeven.
4. Er kan door de toelatingscommissie geen toelating en of plaatsingsbesluit worden
genomen zonder een volledig Onderwijskundig Rapport (OKR) vanuit het PO. Voor alle
leerlingen vanuit het PO in de provincie Groningen, wordt daarnaast bij de aanmelding
het Onderwijskundig Rapport PO-VO Groningen aangeleverd, dan wel een ander
gelijkwaardig Onderwijskundig Rapport uit het administratiesysteem van de PO school.
5. Het advies van het PO, onderbouwd op basis van de informatie in het Onderwijskundig
Rapport en meegeleverde leerlingvolgsysteem (LVS) vanaf groep 7 voor een reguliere
aanmelding en vanaf groep 6 bij een aanmelding voor LWOO/PrO, is het uitgangspunt
voor toelating en plaatsing op een bepaalde school c.q. vestiging en opleidingsniveau.
6. Is er (later) sprake van discrepantie tussen advies van het PO en de CITO eindtoets, dan
levert het PO een onderbouwing van het afwijkende advies t.o.v. de CITO eindtoets. Het
VO kan daarop, indien gewenst, het PO uitnodigen voor een overleg.
NB. OCW werkt aan plannen om in de zeer nabije toekomst de CITO afname te
verschuiven naar medio april.
7. A
Bij toelating en plaatsing zonder indicatiestelling LWOO/PrO
Binnen 4 weken na
1. aanmelding
én
2. het ontvangen van het volledige Onderwijskundig Rapport
ontvangen ouders én de aanleverende school het al dan niet voorlopige toelating- en
plaatsingsbesluit van de VO school. Het voorlopige karakter is afhankelijk van de
aanvullende toelatingsvoorwaarden van de school.
B
Bij toelating en plaatsing met indicatiestelling LWOO/PrO
Met ouders en leerlingen wordt na aanmelding een intakegesprek gehouden.
Binnen 4 weken na
1. aanmelding
én
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2. het ontvangen van het volledige Onderwijskundig Rapport
én
3. het intakegesprek
én
4. het afronden van eventueel aanvullende testen
ontvangen ouders én de aanleverende school een toelatingsbesluit en een voorlopig
plaatsingsbesluit n.a.v. het advies. Een school-onafhankelijke commissie – de RVC –
geeft een beschikking af voor LWOO of PrO. Het bericht tot definitieve plaatsing vindt
plaats onmiddellijk na ontvangst van de beschikking van de RVC.
Intelligentieonderzoeken vinden plaats na overweging van de PO school. Het VO kan zelf
intelligentieonderzoeken laten uitvoeren als men dat noodzakelijk acht.
Afwijkende plaatsing i.v.m. niveauafwijking t.o.v. de wens van de ouders en/of advies van het PO
1. Indien de plaatsing afwijkt van het advies van de basisschool vindt er binnen twee
weken (10 werkdagen) nadat de verwijzer hiervan in kennis is gesteld een persoonlijk
overleg plaats tussen de verwijzer van de basisschool en de intake functionaris van
de VO school. Dit alles op initiatief van de VO school.
2. De VO school neemt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (10
werkdagen) na het gesprek een definitief standpunt in.
3. De wettelijke beroepsprocedures zijn hierna verder van toepassing.
Aanvullende toelatingsvoorwaarden
1
Maximum aantal leerlingen en identiteit
Er zijn meerdere VO scholen die aanpassingen in de procedure tot toelating en plaatsing
hanteren i.v.m. een maximum aan het aantal te plaatsen leerlingen en/of de identiteit van de
school.
De betreffende school geeft dit zelf expliciet aan in de toelatingsvoorwaarden die door de school
zelf worden gepubliceerd.
2
Leerlingen met beperkingen
De VO scholen beschrijven in het kader van grenzen aan de
ondersteuning in hun
ondersteuningsprofiel de criteria om leerlingen met een beperking wel of niet toe te laten.
3
Procedure tot verwijzing van leerlingen naar het OPDC
Een leerling die bijzondere ondersteuning nodig heeft en nog niet toe is aan het reguliere VO en
ook niet geplaatst kan worden in één van de scholen van het REC, kan in de stad Groningen op
voorspraak van het PO worden aangemeld bij het OPDC van de CSG (afdeling OPDC
Augustinuscollege) of de afdeling voor LWOO van het Reitdiep College (Simon van Hasselt). In
de provincie worden deze leerlingen doorverwezen via de PCL-VO.
Voor een aanmelding bij een OPDC wordt als voorwaarde gesteld dat de school van herkomst
daar een nadrukkelijke verwijzing voor heeft geschreven en deze met de ouders heeft gedeeld en
waarbij de ouders akkoord zijn met de verwijzing.
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B
Procedure na het niet toelaten van leerlingen tot de school van aanmelding
in het VO
Indien de procedure tot toelating van een leerling is gevolgd en dit heeft geleid tot het besluit de
leerling niet toe te laten, geldt onderstaande.
Als de ouders en de school waar de leerling niet wordt toegelaten i.v.m. het
pedagogisch/didactisch niveau en/of sociaal-emotioneel functioneren van de leerling, na een
eerste mondeling overleg, van mening blijven verschillen over het besluit om niet te worden
toegelaten, wordt er door de VO school waarbij de leerling is aangemeld, een Multi Disciplinair
Overleg (MDO) georganiseerd. Dit overleg vindt binnen twee weken (tien werkdagen) plaats
nadat de ouders hebben aangegeven niet akkoord te zijn.
Multi Disciplinair Overleg (MDO) betreft een overleg over het pedagogisch/didactisch niveau en/of
sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Bij dit overleg zijn in ieder geval betrokken:
• de school in het VO waar de leerling is aangemeld;
• scholen in het VO (inclusief evt. vso) waar de leerling voor in aanmerking komt volgens
de school waar de leerling is aangemeld;
• de school van herkomst;
• een intern onafhankelijke deskundige vanuit het samenwerkingsverband VO. De
bekostiging hiervan is ter latere uitwerking.
Het MDO heeft als doel dat een gezamenlijk besluit wordt genomen over het
opleidingsniveau/schooltype waar de leerling voor in aanmerking komt. Dit besluit wordt ter
advies aan de ouders voorgelegd. Met het bindend advies kunnen de ouders de leerling daarna
aanmelden bij een school binnen het samenwerkingsverband, passend bij het advies.
Procedure voor leerlingen die op 1 augustus niet zijn toegelaten
Als het multidisciplinair overleg zijn werk goed gedaan heeft en een bindend advies – en
daarmee een passende plek - heeft geboden, rest hier alleen nog een melding bij leerplicht en/of
inspectie.

Tijdpad aanmeldingen
Bij aanmelding regulier VO
Onderzoek
Onderwijskundig Rapport

Gesprekken ouders
Aanmelding bij VO

September-januari groep
8
Januari-februari
inclusief de M toetsen
van het LVS.
Januari-februari
Januari – 15 maart
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Bij LWOO / PrO / risico leerlingen
en aanmelding vanuit SO en SBO
groep 7 en begin groep 8 (sept/okt)
Oktober

november
november – 1 februari
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