Noodmaatregel: Stappenplan toelatingsprocedure en plaatsingsprotocol VSO Koraal Het Driespan

1. Flowchart toelatingsprocedure (ouders/leerlingen perspectief)
2. Uitgeschreven routes toelatingsprocedure
3. Plaatsingsprotocol

1. Toelatingsprocedure VSO: Flow chart

* In de brief die de VSO school stuurt naar de ouders vermeldt de school, indien mogelijk, welke school binnen Het Driespan een passend alternatief zou zijn. (bv: Het Aventurijncollege indien vmbo op Het
Brederocollege vol zit.

2. Uitgeschreven route toelatingsprocedure VSO
Gangbare routing
1. a)Vanuit het VO-VSO: De school van herkomst vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
aan bij het betreffende samenwerkingsverband (SWV)
b) Vanuit het PO/SO-VSO: De school van aanmelding vraagt een TLV aan bij het betreffende
SWV.
2. Het SWV geeft de TLV af
3. De leerling wordt aangemeld bij een VSO-school
4. De leerling voldoet aan de criteria1 en er is voldoende capaciteit op de school.
5. Na toelating wordt de leerling ingeschreven op de VSO-school
6. De VSO-school stelt binnen 6 weken na definitieve plaatsing/inschrijving een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.
Routing bij een school die de maximale capaciteit heeft bereikt:
1. a)Vanuit het VO-VSO: De school van herkomst vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
aan bij het betreffende samenwerkingsverband (SWV).
De school van herkomst behoudt zorgplicht tot het moment van plaatsing.
b) Vanuit het PO/SO-VSO: De school van aanmelding vraagt een TLV aan bij het betreffende
SWV.
De school van aanmelding heeft zorgplicht.
2. Het SWV geeft de TLV af
3. De leerling wordt aangemeld bij een VSO-school
4. De leerling voldoet aan de criteria maar er is onvoldoende capaciteit op de school.
• Als het bereiken van het maximaal te plaatsen leerlingenaantal is bereikt dan
communiceert de school duidelijk dat de leerling op een wachtlijst geplaatst wordt.
In de brief die de VSO school stuurt naar de ouders vermeldt de school, indien mogelijk,
welke school binnen Het Driespan een passend alternatief zou zijn. (bv: Het
Aventurijncollege indien vmbo op Het Brederocollege vol zit.
• De leerling wordt op de wachtlijst geplaatst volgens het plaatsingsprotocol
Zolang de leerling op de wachtlijst staat en niet is toegelaten/ingeschreven:
VO→ VSO: Zorgplicht bij school van herkomst
PO/SO→ VSO: Zorgplicht bij school van aanmelding
* Ouders/verzorgers kunnen indien zij niet willen/kunnen wachten zich ook aanmelden bij
een andere VSO-school
* Willen ouders wachten op plaatsing dan kunnen zij met de school van herkomst afspraken
maken hoe deze tijd op de school van herkomst te overbruggen.
5. Na toelating op de VSO-school wordt de leerling daar ingeschreven.
6. De VSO-school stelt binnen 6 weken na definitieve plaatsing/inschrijving een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op

1

Tijdens de intake wordt op basis van Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) bepaald of de school van
aanmelding de best passende school is voor de leerling.

3. Noodmaatregel schooljaar 2022-2023: Plaatsingsprotocol
Gezien de huidige situatie waarin er meer vraag dan capaciteit is op een aantal VSO scholen van
Koraal West-Brabant, stichting Het Driespan, zijn we genoodzaakt voor het schooljaar 2022-2023 de
volgende plaatsingsvolgorde te hanteren voor de scholen die hun maximum capaciteit hebben
bereikt. Het betreft een noodmaatregel.
i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

Leerlingen vanuit een PO of SO school binnen het betreffende
samenwerkingsverband met een TLV voor het VSO.
Leerlingen met een TLV woonachtig in het werkgebied van het betreffende
samenwerkingsverband, inclusief de leerlingen die momenteel buiten het
werkgebied van het SWV naar een VSO school gaan.
Leerlingen die na afloop van residentiële plaatsing nog steeds het meest gebaat zijn
bij cluster 4 onderwijs.
Verhuisleerlingen met een TLV.
De open plaatsen per leerjaar/niveau voor leerlingen die voor het eerst een TLV
krijgen, worden gevuld op basis van volgorde van aanmelding. Hierbij hebben de
leerlingen uit de werkgebieden van onze samenwerkingsverbanden (SWV Breda,
Roos VO en voor praktijkonderwijs en havo ook Brabantse Wal) en leerlingen uit een
ander samenwerkingsverband die op basis van thuisnabijheid dichter bij een VSO
school van Koraal Het Driespan wonen, voorrang.
Indien nog open plaatsen over, dan worden die ingevuld door leerlingen die niet aan
bovenstaande criteria voldoen. In de praktijk betekent dit; leerlingen met een
nieuwe TLV, woonachtig buiten het werkgebied van onze samenwerkingsverbanden.

•

In de regel geldt: Als een school aan het begin van het schooljaar het maximaal aantal
leerlingen heeft bereikt, worden gedurende het schooljaar tot nader order geen
leerlingen geplaatst woonachtig buiten het werkgebied van het betreffende SWV (vi.).

•

Voor elke subcategorie (i t/m vi) geldt: open plaatsen worden ingevuld op basis van
volgorde van aanmelding.
Voorbeeld: Alle leerlingen onder subcategorie i en ii zijn geplaatst. De open plaatsen
worden gevuld door leerlingen uit subcategorie iii op basis van volgorde van aanmelding.

