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Toelatingsbeleid Valuascollege 15 december 2014

Ten behoeve van de toelating van leerlingen tot het Valuascollege is onderstaand beleid
geformuleerd. Algemene uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd zijn, naast wet- en regelgeving
onze missie en visie van de school. Het aannamebeleid en de daaruit voortvloeiende regelingen zijn
van toepassing op elke leerling.

De aanmelding van elke leerling wordt getoetst door een zogenaamde toelatingscommissie. Aan het
Valuascollege zijn twee commissies operationeel:
a) Een commissie voor externe leerlingen (nieuwe brugklassers en aanmeldingen vanuit andere
middelbare scholen);
b) Een commissie voor interne leerlingen die binnen het Valuascollege een overstap maken.
EXTERN
De toelatingscommissie externe leerlingen geldt voor nieuwe brugklassers en aanmeldingen vanuit
andere middelbare scholen.
In het algemeen geldt dat een nieuwe leerling kan instromen in de brugklas als:
aanpak van de school respecteren en het
aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen;

leerlingen ontvangen een enkelvoudig
schooladvies en een (dakpan) plaatsingsadvies. Dit plaatsingsadvies is leidend voor de plaatsing in
het type brugklas. De leerlingen die UITSLUITEND een enkelvoudig plaatsingsadvies hebben dienen
allemaal besproken te worden in de toelatingscommissie. De commissie geeft een bindend advies
over de plaatsing. Dit wordt vooraf gecommuniceerd aan ouders en PO voorafgaand aan de
aanmelding.
In het algemeen geldt dat een leerling kan instromen vanaf het tweede leerjaar als:
o Bij aanmelding voor plaatsing in het lopende schooljaar geldt als er ruimte is en na toetsing van de
kwalitatieve criteria (bijlage 1) en de zorgcriteria (bijlage 2)
o Bij aanmelding voor plaatsing in het komende schooljaar geldt een aanmelding onder voorbehoud
als er ruimte is, rekening houdend met prognoses en ruimte na de overgangsvergadering. Dit
voorbehoud wordt expliciet aan de aangemelde leerling medegedeeld.
van de school respecteren en het
aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen;

ge 2)
Een afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd. Indien een leerling vanuit het primaire onderwijs zich
op onze school heeft aangemeld legt deze aanmelding aan de school een plaatsingsplicht op. Voor de
plaatsing in de specifieke opleidingen zijn de aanvullende specifieke toelatingscriteria leidend.
Wanneer een leerling niet voldoet aan deze specifieke toelatingscriteria vindt de plaatsing plaats
volgens de reguliere toelatingscriteria. Bij afwijzing van de school ( niet toelaatbaar) heeft het
Valuascollege een inspanningsverplichting om een andere school te zoeken. Hieronder staat de
samenstelling en bevoegdheid van de commissie beschreven.
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Samenstelling van de EXTERNE toelatingscommissie:
- de onderwijsdirecteur(en)
- de teamleider(s) van de afdeling(en) waarvoor de leerling is aangemeld
- zorgcoördinatoren van de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld
Bevoegdheid EXTERNE toelatingscommissie:
De commissie heeft de bevoegdheid advies in te winnen bij personen wanneer zij dat nodig acht
De commissie heeft de bevoegdheid een besluit ten aanzien van toelating te nemen
Voor de instroom vanaf de tweede klas vindt de besluitvorming over aanname plaats nadat:
- is vastgesteld of er ruimte is op de afdeling
- is vastgesteld dat de leerling kwalitatief binnen de doelgroep valt waarvoor deze is aangemeld (zie
bijlage 1 en bijlage 2)
- de ouders het aanmeldingsformulier hebben ondertekend
- alle relevante informatie over de leerling, w.o. niveau en zorgvragen, is ontvangen vanuit de
aanleverende school en/of instanties en besproken en geaccordeerd is door de toelatingscommissie.
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INTERN
De toelatingscommissie voor interne leerlingen geldt alleen voor leerlingen die al staan ingeschreven
bij het Valuascollege. Er is sprake van een interne aanmelding wanneer van leerweg dan wel van
afdeling wordt gewisseld.
De INTERNE- toelatingscommissie bestaat uit minimaal drie personen:
- de teamleider van de ontvangende leerweg/afdeling (deze toetst)
- de teamleider van de afleverende leerweg/afdeling (deze informeert en adviseert)
- de decaan (van de ontvangende afdeling, indien sprake is van keuze vakkenpakket)
- zorgcoördinator (van de afleverende afdeling, indien sprake is van zorgvragen)
Bijlage 1 en 2 maken integraal onderdeel uit van het toelatingsbeleid 3

4

Bijlage 1 kwalitatieve criteria
Leidend bij toetsing en plaatsing zijn:
nde school

-onderwijs: geen plaatsing
plaatsing in de speciale opleidingen/klassen.
-klas van leerlingen met een advies B/K en/of LWOO dienen door de
toelatingscommissie getoetst te worden
Overstap TL4 naar Havo 4

Overstap van ISK naar vmbo

Overstap van ISK naar havo/vwo
Bijlage 2 Zorgcriteria
Leidend zijn hierbij de in het ondersteuningsprofiel aangegeven criteria.
Bekeken moet worden of een aanmelding in klassenverband kan worden opgevangen. Een optelsom van
verschillende zorgvragen in één groep, terwijl elders geen fysieke plaatsingsruimte bestaat, kan leiden tot een
overbelasting voor een hele groep en/of begeleidingsteam.
Uit het ondersteuningsprofiel:
De ondersteuning moet financieel, qua materiële voorzieningen en inzet van personeel financieel verantwoord
en haalbaar zijn. Dat wil zeggen dat het reguliere proces daaronder niet mag komen te lijden. (De ondersteuning
die een leerling vraagt mag geen onevenredige claim leggen op het onderwijsleerproces binnen een
klassengroep, c.q. de ondersteuning van interne experts. De behoefte aan ondersteuning van leerlingen zou op
een of andere wijze gekwantificeerd moeten kunnen worden: bij gelijk expertise (interscolair) verdeling van het
aantal leerlingen, zodat een verzwaring per school wordt voorkomen)
Ondersteuning die medisch handelen van personeelsleden van het Valuascollege vereist, kan niet gegeven
worden, omdat personeelsleden daartoe niet bevoegd zijn. (Medisch handelen dient wel nog nader omschreven
te worden).
Er dient een reëel persoonlijk ontwikkelperspectief te zijn op het behalen van een diploma binnen de gekozen
opleiding. Lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen kunnen bij het vaststellen van dat perspectief een rol
spelen. Dit wordt na aanmelding op basis van actuele diagnostiek beoordeeld door de toelatingscommissie.
Wanneer blijkt dat op bewuste wijze relevante informatie de school is onthouden, houdt de school zich het
recht voor om het reëel persoonlijk ontwikkel perspectief aan te passen dan wel de leerling niet te plaatsen
Leerlingen met een advies waaruit duidelijk (op basis van de afspraken in het samenwerkingsverband
waaronder citoscores) blijkt dat zij zijn aangewezen op speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, zullen door het
Valuascollege doorverwezen worden naar het SWV. Dit alles na aanname.
De gedragsproblematiek kan ook een grens zijn voor het Valuascollege. Op het moment dat veiligheid van
personeel en leerlingen in gevaar komt, dan is de grens bereikt. Dit alles na aanname Besluitvorming over
aanname vindt plaats conform besluitvorming van de commissie externe aanmeldingen (zie bijlage 2).

