Aanmeldings- en toelatingsprocedure
VMBO-groen

Titel
Aanmeldings- en toelatingsprocedure
VMBO-groen
Versienummer
12.2018.2
Vastgesteld door
Onderwijs Service Bureau
Eigenaar
O&K (nwzara)
Herzien voor
1 juli 2019

Met instemming ouderraad, 2017

Algemeen
Nordwin College hanteert de toelatingsprocedure voor de overgang van het basisonderwijs
(PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) zoals dit is vastgelegd in het Toetsbesluit PO en de
Wet Passend Onderwijs. Aanvullend hierop heeft Nordwin College een procedure bij
aanmelding en overaanmelding vastgesteld. De toelatingsprocedure is vastgesteld door het
College van Bestuur van Nordwin College en staat gepubliceerd op de website van Nordwin
College.
Aanmelding
Aanmelden van een kind voor het VMBO-groen van Nordwin College kan via het
aanmeldformulier. Dit formulier is te vinden en te downloaden op de website van Nordwin
College. Het ingevulde en ondertekende formulier wordt door ouders ingeleverd bij de
basisschool. De basisschool vult het onderwijskundig rapport in.
Algemene spelregels voor toelating tot het Voortgezet onderwijs
 Alle leerlingen maken de centrale eindtoets in het basisonderwijs.


Het advies van het basisonderwijs (met behulp van de plaatsingswijzer) is leidend
voor plaatsing.



De verplichte eindtoets basisonderwijs fungeert bij de toelating als (enig)
onafhankelijk tweede gegeven. Nordwin College neemt zelf geen toetsen of testen af
die voor de toelating als tweede gegeven fungeren;
Uitzonderingen hierop:
- De leerling die geen schooladvies heeft en geen eindtoets heeft gemaakt;
- Bij leerlingen waarvan is aangegeven dat zij extra ondersteuningsbehoeften
hebben, kan Nordwin College in sommige gevallen aanvullend onderzoek doen
om vast te stellen welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft.
- Nordwin College kan, als dat nodig is, toetsen afnemen voor de aanvraag van
een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs.



Als de centrale eindscore een hoger advies geeft dan het basisonderwijs heeft
uitgebracht dan moet het basisonderwijs, samen met leerling en ouders,het advies
heroverwegen. Deze heroverweging kan leiden tot een hoger advies.



Nordwin College kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de
onderwijsondersteuning die de leerling nodig heeft niet geboden kan worden.
Nordwin College heeft dan wel zorgplicht en zal met behulp van het
samenwerkingsverband zoeken naar een andere passende plek.



Nordwin College kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de
opvangcapaciteit onvoldoende is (hier gaat altijd loting aan vooraf). Indien er wordt
geloot, worden ouders na de uiterste aanmelddatum zo snel mogelijk hiervan op de
hoogte gebracht.



Bij aanmelding voor instroom in andere leerjaren dan klas 1.
Leerlingen worden volgens de hier beschreven toelatingsprocedure toegelaten en
geplaatst; maar met name in klas 3 altijd onder voorbehoud van voldoende ruimte in
de leerweg.

Voor de volledige tekst verwijzen we naar de officiële documenten ‘Toetsbesluit PO’ en ‘Wet
Passend Onderwijs’. Deze zijn te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2014/01/20/toetsbesluit-po
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http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wpcontent/uploads/sites/4/2015/02/Toelating-tot-het-voortgezet-onderwi120s.pdf
De aanmelding voor het schooljaar 2019-2020 ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 12
maart 2019. Aanmeldingen die binnenkomen na 12 maart worden op volgorde van
binnenkomst behandeld. Leerlingen worden geplaatst tot het maximale toelaatbare aantal
leerlingen is bereikt. In het geval sprake is van overaanmelding (aantal aanmeldingen is
groter dan het aantal beschikbare plaatsen) wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst en
treedt de ‘procedure bij overaanmelding’ in werking; zie bijlage 1.
Capaciteit 2019-2020
Nordwin College maakt jaarlijks (uiterlijk 1 januari) het maximaal te plaatsen leerlingen per
locatie en leerweg voor nieuwe eerste klas leerlingen bekend.
Locatie Buitenpost: geen maximum
Locatie Sneek: geen maximum
Locatie Heerenveen: geen maximum
Locatie Leeuwarden: geen maximum
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Bijlage 1. Procedure bij overaanmelding
Nordwin College voert voor de locaties die teveel aanmeldingen hebben een loting uit onder
de aangemelde leerlingen op de wachtlijst. De lotingsprocedure gaat vooraf aan de
zorgplicht. Wanneer vooraf aan de lotingsprocedure al duidelijk is dat een leerling vanuit de
reguliere toelatingsprocedure niet toelaatbaar is, zal deze leerling niet deelnemen aan de
lotingsprocedure.
Nordwin College volgt bij overaanmelding onderstaande procedure.


Nordwin College stelt jaarlijks voor haar locaties het maximaal toelaatbare aantal
leerlingen vast;



Indien het aantal aanmeldingen van een locatie groter is dan het vastgestelde aantal
plaatsen is er sprake van overaanmelding en gaat de locatie over tot loting;



De loting is controleerbaar en vooraf bekend en vindt onder toezicht van een notaris
plaats binnen vijf werkdagen na sluitingsdatum voor aanmelding;



Alle aanmeldingen worden op dezelfde manier behandeld. Er zijn echter twee
uitzonderingen:
1. Een broer of zus volgt in schooljaar 2019-2020 onderwijs op het VMBO-groen van
Nordwin College.
2. Leerlingen met zwaarwegende sociale en/of medische omstandigheden hebben
voorrang.
Een leerling op wie een van bovenstaande uitzonderingen van toepassing is, wordt
direct geplaatst. De voorrangsregels gelden uitsluitend als deze leerlingen zijn
aangemeld voor de vastgestelde sluitingsdatum en toelaatbaar zijn voor de leerweg
waarvoor zij zijn aangemeld.



Leerlingen die worden uitgeloot (komen dus niet in aanmerking voor een beschikbare
plaats), worden op de wachtlijst geplaatst. Zij krijgen bij de loting een volgnummer
toegewezen. Als er op een later tijdstip toch nog plaatsen beschikbaar komen dan
worden de leerlingen van de wachtlijst op volgorde van nummer geplaatst;



De ouders van de niet geplaatste leerlingen ontvangen een overzicht van mogelijke
andere scholen voor de betreffende leerweg in de regio;



Leerlingen die zich aanmelden na de vastgestelde sluitingsdatum voor aanmelding
en toelaatbaar zijn, worden onderaan de wachtlijst geplaatst op volgorde van
aanmelding.



Nordwin College kan ook na de loting besluiten tot het niet plaatsen van een leerling
wanneer de onderwijsondersteuning die de leerling nodig heeft niet geboden kan
worden. De school heeft dan wel zorgplicht en zal met behulp van het
samenwerkingsverband zoeken naar een andere passende plek;



Binnen 6 weken na de aanmelding ontvangen de ouders van de aangemelde
leerlingen bericht over toelating en plaatsing.
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