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Aanleiding
De aanleiding voor dit toelatingsbeleid is het feit dat het aantal aanmeldingen voor het
voortgezet speciaal onderwijs groeiende is en we te maken hebben met
capaciteitsproblemen.
Omdat we de enige school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort zijn, willen we
het liefst alle leerlingen die voor hun onderwijscarrière zijn aangewezen op ons soort
onderwijs toelaten. Aan de andere kant hebben we de verantwoordelijkheid om de kwaliteit
van het onderwijs te waarborgen en hebben we te maken met praktische problemen als de
beperkingen van de huidige huisvesting.
Doel
Het doel van dit stuk is om duidelijk te maken welke criteria we als Axia College aanleggen
bij de keuze of een leerling al dan niet kan worden toegelaten.
Toelatingseisen
De algemene toelatingseisen* zijn:
*informatie over de toelating vindt u op www.axiacollege.nl/aanmelden


De leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)



Het onderwijsniveau van de leerling past binnen het onderwijsniveau dat wordt
aangeboden. De volgende niveaus worden aangeboden: vmbo-b/k, mavo, havo,
vwo (tot de 3e klas).



De leerling kan functioneren in (kleine) groepen.

Plaatsruimtegebrek
De capaciteit van de gebouwen of de grootte van de bestaande klassen van de school
kunnen ertoe leiden dat de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen beperkt zijn. Indien het
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aantal aanmeldingen te hoog is om te kunnen plaatsen en de mogelijkheden tot plaatsing
beperkt zijn, hanteren we het volgende criterium:


Indien de mogelijkheden om leerlingen te plaatsen maximaal zijn benut en er geen
mogelijkheden meer zijn om leerlingen in bepaalde groepen te plaatsen geldt voor
die groepen een toelatingsstop; de aanvraag tot toelating tot de school wordt in dat
geval afgewezen. De leerling wordt in dat geval dus niet ingeschreven en geplaatst.

Verantwoording


Iedere leerlinggroep heeft een maximale omvang.



Het is niet altijd mogelijk om een groep, als die groeit, direct te splitsen. De keuze
om groepen te kunnen splitsen wordt bepaald door de financiële ruimte die de
school heeft, de beschikbare formatie en de capaciteit van de gebouwen.



De toelatingsstop is niet algemeen maar geldt specifiek voor de groepen die de
maximale groepsgrootte hebben bereikt.



Het Axia College werkt niet met een wachtlijst.



De school hanteert geen vooraanmeldingslijst. Vooraanmeldingen worden
beschouwd als voortijdig ingediende aanmeldingen.



Een aanvraag tot plaatsing wordt aangemerkt als voortijdig als de gegevens die
nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat-leerling nog
niet beschikbaar zijn.



Informatie over aanmelding en een eventuele toelatingsstop is te vinden bij het
aanmeldpunt.

Begrippen*
*De begrippen zijn ontleend aan “de marges voor een toelatingsbeleid in het openbaar
onderwijs” van de VOO-Almere, 2006.
Toelatingsbeleid
Al hetgeen wordt ondernomen in relatie tot de toelating van een leerling tot de openbare
school het Axia College. Daaronder valt niet alleen de publiekrechtelijke rechtshandeling op
grond waarvan iemand als leerling van de school wordt toegelaten, maar ook hetgeen
daaraan voorafgaat en hetgeen daarop volgt.
Aanmelding
Een door het invullen van een aanmeldingsformulier bij (het bevoegd gezag van) de school
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ingediende aanvraag ter verkrijging van een beschikking omtrent toelating van het kind als
leerling van de school.
Toelating of toelatingsbeslissing
De door het bevoegd gezag van een school te nemen beslissing op grond waarvan het kind
het recht verkrijgt om als leerling op de leerlingenlijst van de school te worden geplaatst.
Tijdelijke toelating
Een tijdelijke inschrijving in de leerlingenlijst van de school gepaard gaande met een besluit
inzake tijdelijke plaatsing, waartoe wordt overgegaan in afwachting van een definitieve
beslissing inzake toelating die zal worden genomen op basis van de tijdens de periode van
tijdelijke toelating, c.q. de observatieperiode verzamelde gegevens. (Bij observaties blijft de
leerling gedurende de observatieperiode doorgaans ingeschreven bij de school van
herkomst.)
Inschrijving
Het opnemen van de naam van de aangemelde leerling in de leerlingenlijst van de school
zodra aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan.
Plaatsing
De handeling waarbij de leerling feitelijk in de gelegenheid wordt gesteld in de schoolbank
plaats te nemen.
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