Toelatings- en plaatsingsbeleid Staring College
Algemeen
Het toelatings- en plaatsingsbeleid is van toepassing op nieuwe leerlingen.
Wanneer een leerling zich aanmeldt bij de school, wordt allereerst bepaald of deze leerling kan
worden ingeschreven bij het Staring College. Deze beslissing wordt genomen op basis van het
toelatingsbeleid.
Vervolgens wordt het leerjaar, het instroomniveau en in voorkomende gevallen de sector, het
vakkenpakket of het profiel bepaald waarin de leerling onderwijs kan volgen. Dit gebeurt op basis
van het plaatsingsbeleid.
Een lwoo-onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Toelatingsbeleid
Inleiding
Het Staring College is een school voor openbaar onderwijs en is daarom in principe algemeen
toegankelijk. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die toelating tot de school ongewenst
maken. Het voorliggende toelatingsbeleid regelt inhoudelijk en procedureel een transparante
besluitvorming omtrent toelating. Zoals gezegd betreft het hier bijzondere omstandigheden, want
toelating is het uitgangspunt, niet toelaten is de uitzondering. De bijzondere omstandigheden
kunnen liggen in de specifieke zorgbehoefte van de leerling of in de invloed die plaatsing kan
hebben op een rustig en veilig leerklimaat.
Specifieke zorgbehoefte
Het Staring College biedt basiszorg aan alle leerlingen. Het komt regelmatig voor dat de toelating
van een leerling gekoppeld is aan een bepaalde zorgbehoefte. Hiervoor kan vaak een goede
oplossing worden gevonden in het kader van het zorgbeleid dat de school heeft ontwikkeld.
In voorkomende gevallen kan de zorgbehoefte dermate specifiek en/of complex zijn, dat het
gewenst is dat de school toetst of hieraan kan worden voldaan.
De criteria waarop wordt getoetst zijn:

de gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs;

effect op onderwijs aan de reeds aanwezige leerlingen;

deskundigheid personeel;

beschikbaarheid personeel (tekort, ziekteverzuim);

de werkdruk;

benodigde middelen (kosten extra personeel);

het gebouw;

de mogelijkheid het examen te kunnen halen;

de cognitieve capaciteiten (intelligentie);

sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling;

het belang van de aangemelde leerling;

de mogelijkheid van begeleiding door de ouder.
Op basis van een of meerdere criteria kan worden besloten de leerling niet toe te laten.
Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs kunnen niet worden
toegelaten omdat het Staring College alleen een licentie heeft voor lwoo, vmbo, mavo, havo en
vwo. Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet onderwijs kunnen
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alleen in uitzonderlijke situaties worden toegelaten. Het Staring College moet dan in de specifieke
ondersteuningsbehoefte kunnen voorzien.
Rustig en veilig leerklimaat
Bij de aanmelding kan er twijfel zijn of het gedrag van de leerling mogelijk leidt tot verstoring van
een rustig en veilig leerklimaat in de school. In voorkomende gevallen kan het gewenst zijn dat de
school toetst of hier sprake van is.
De criteria waarop wordt getoetst zijn:

de aard, mate en frequentie van de te verwachten overschrijding van de regels;

het effect op de (ervaren) veiligheid van het schoolklimaat;

de (extra) organisatorische aanpassingen;

de (extra) personele aanpassingen;

het belang van de aangemelde leerling.
Op basis van een of meerdere criteria kan worden besloten de leerling niet toe te laten.
Procedure
Een aanmelding door ouders kan voor de directie aanleiding zijn om de mogelijkheden voor
toelating te toetsen.
Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd:
1. Een gesprek met de ouders waarin het toelatingsbeleid wordt toegelicht en wordt verzocht
om schriftelijke toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen.
2. Gegevens opvragen bij bijvoorbeeld de huidige school, onderwijsbegeleidingsdienst,
zorgcircuit, medisch circuit en andere relevante bronnen.
3. Binnengekomen gegevens bestuderen en bespreken met directie, (school)zorgcoördinator
en andere betrokken medewerkers.
4. Het in kaart brengen op de relevante aandachtsgebieden van:
a. de hulpvraag of gewenste benadering van de leerling;
b. mogelijkheden van de school;
c. onmogelijkheden van de school;
d. externe ondersteuning (ambulante begeleiding, jeugdhulpverlening/gezondheidszorg, samenwerkingsverband Slinge-Berkel, gemeente, AWBZ, etc.).
5. Toetsing aan de bovengenoemde criteria. Het ter zake relevante schoolbeleid dient hierbij
als uitgangspunt.
6. Besluitvorming door de directie.
7. Een gesprek met de ouders waarbij het besluit van de school wordt besproken:
a. bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van
inzet van middelen en/of ondersteuning.
b. bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van
mening is dat het kind niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk
beargumenteerd en aan ouders en inspectie overhandigd. Het Staring College heeft
dan van het samenwerkingsverband advies ingewonnen wat de meest passende
plek is voor de leerling die het beste tegemoet kan komen aan de
onderwijsbehoeften.
De procedure wordt binnen 8 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier afgerond.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bij het bevoegd gezag bezwaar indienen tegen de
beslissing. Het bevoegd gezag hoort de leerling en indien hij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
bereikt zijn ouders/verzorgers waarna binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt
beslist.
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Plaatsingsbeleid
1. Plaatsing in leerjaar 1 per 1 augustus
Plaatsing is mogelijk in een van de volgende instroomniveaus van leerjaar 1 van het Staring
College:
 vmbo-b/k
: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 vmbo-k/g/mavo
: vmbo kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg/mavo
 mavo/h
: mavo/havo
 h/a
: havo en atheneum
+
 g
: gymnasium+
Gymnasium+ wordt aangeboden in Lochem, de andere instroomniveaus worden zowel in Borculo
(locatie Beukenlaan) als in Lochem aangeboden.
Het Staring College heeft, in samenspraak met het basisonderwijs, een richtlijn opgesteld voor het
plaatsen van leerlingen. De richtlijn is niet bindend, het basisonderwijs beslist over plaatsing.
Tevens wordt een procedure afgesproken voor het traject dat leidt tot een plaatsingsbesluit, met
als doel dat er desgewenst contact is tussen het basisonderwijs en/of de ouders en/of het Staring
College zodat de leerling op een passend niveau wordt geplaatst. De richtlijn en de procedure
worden periodiek met het basisonderwijs geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Zowel het basisonderwijs als de ouders worden geïnformeerd over de richtlijn en de procedure.
Het Staring College kan een leerling wel hoger plaatsen dan het plaatsingsbesluit van het
basisonderwijs. Lager plaatsen kan alleen met instemming van de ouders.
Het plaatsingsbesluit kan door het basisonderwijs naar boven worden bijgesteld als de uitkomst
van de eindtoets een hoger niveau aangeeft. Bijstellen naar beneden is niet toegestaan. Een naar
boven bijgesteld plaatsingsbesluit is bindend voor het Staring College. De school ziet het
bijgestelde plaatsingsbesluit graag voor 25 mei tegemoet.
Nadat het definitieve plaatsingsbesluit bekend is geworden vindt een warme overdracht plaats
tussen het basisonderwijs en het Staring College.
2. Plaatsing in leerjaar 2 en hoger per 1 augustus
De plaatsingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het functioneren en/of de behaalde resultaten op
de toeleverende school. In principe wordt de beoordeling of het advies van de toeleverende school
overgenomen.
Nieuwe leerlingen moeten worden aangemeld met een aanmeldingsformulier. Wanneer leerlingen
met ingang van het nieuwe schooljaar worden aangemeld, moet het aanmeldingsformulier voor
half maartin bezit zijn van het Staring College. Bij ontvangst na 1 mei kan plaatsing in de gewenste
groep niet worden toegestaan als daardoor de maximale groepsgrootte wordt overschreden. In
overleg wordt dan gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld wijziging van het vakkenpakket.
De directeur onderwijs beslist over de plaatsing.
Leerlingen met een diploma 4 vmbo-t/mavo(respectievelijk leerlingen met een vmbo-g diploma
met 8e vak die recht hebben op een vmbo-t diploma) die willen instromen in 4 havo dienen te
voldoen aan de normen voor toelating die voor de betreffende leerlingen zijn vastgesteld door het
Staring College.
3. Tussentijdse plaatsing
Als een leerling tijdens het lopende schooljaar wordt ingeschreven is het plaatsingsbeleid zoals
hierboven beschreven het uitgangspunt.
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Wanneer de maximale groepsgrootte voor de gewenste klas bij plaatsing zou worden
overschreden, kan de leerling niet worden toegelaten tot de betreffende klas. In overleg wordt dan
gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld wijziging van het vakkenpakket.
De directeur onderwijs beslist over de plaatsing.
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