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Inleiding
De Johan de Witt Scholengroep krijgt een groeiende groep van leerlingen aangeboden die om
uiteenlopende redenen voortijdig de opleiding bij hun huidige school hebben afgebroken of van
plan zijn dat te gaan doen.
Redenen zijn vaak van uiteenlopende aard zoals o.a.:
 Het niet voldoen aan de criteria van de opleiding qua niveau en prestaties. Dat zou kunnen
betekenen dat een leerling moet afstromen en op de huidige school wordt een opleiding op
dat niveau niet geboden;


Het niet bevorderd worden naar een hoger leerjaar doordat niet voldaan wordt aan de
overgangsnormen;



Verhuizing;



Conflict situatie op de stamschool i.v.m. afwijkend gedrag;



Slachtoffer van pesten op stamschool;



Ouders en leerlingen wonen in de buurt van Johan de Witt locatie en willen alsnog in de
buurt onderwijs volgen;



Andere redenen.

Gedwongen door de wetgeving, en gericht op het behalen van een kwalitatief goed onderwijs
niveau voor al haar leerlingen, is Johan de Witt terughoudend met het aannemen en inschrijven
van leerlingen die zich o.a. om bovengenoemde redenen aanmelden als zij-instromer.
Om duidelijkheid te bieden aan ouders/verzorgers, leerlingen, collega scholen, leerplicht en
bevoegd gezag heeft de Johan de Witt transparant beleid ontwikkeld op grond waarvan wordt
omgegaan met het fenomeen zij-instromer.

2. Het toelating-onderzoek
2.1
Allereerst zal worden bepaald of er ruimte is in de groep/opleiding waarvoor de leerling wordt
aangemeld. Daarbij wordt niet alleen gekeken of er fysieke ruimte is, maar ook of de
aangemelde leerling pedagogisch en qua leervorderingen “past” in de beoogde groep/opleiding.
Ook het moment in het schooljaar is hierbij bepalend. Leerlingen zullen vaak niet meer kunnen
worden ingepast in een opleiding/jaargroep wanneer er meer dan 2/3 van een schooljaar
verstreken is.
2.2
Altijd zal onderzoek gedaan worden bij de stamschool naar leervorderingen, gedrag,
zorgaspecten en andere relevante zaken. Dat onderzoek wordt gedaan door de medewerker
intake van de Johan de Witt die daarmee een onderzoek-dossier samenstelt. Indien het
onderzoek-dossier niet compleet is door het ontbreken van gegevens van stamschool of ouders
wordt een aanmelding niet in onderzoek genomen.
2.3
Een derde onderdeel is een gesprek dat iedere aangemelde zij-instromer en ouders/verzorgers
moeten voeren met de locatie-directeur van de betreffende opleiding. Dit gesprek vindt plaats
nadat de eerdere onderdelen van het onderzoek voltooid zijn.
2.4
Een vierde onderdeel van het toelating-onderzoek is een gesprek van leerling en
ouders/verzorgers met de betreffende leerjaar-coördinator van de beoogde opleiding. De
coördinator stelt n.a.v. de bevindingen uit dat gesprek en het lezen van het onderzoek-dossier
een advies op voor de directie van de Johan de Witt Scholengroep.
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2.5
Wanneer blijkt dat gevraagde gegevens van stamschool of van ouders niet conform de
waarheid zijn, onvolledig of niet geleverd, wordt de procedure met onmiddellijke ingang
stopgezet en de aanmelding afgewezen.

3. Toelating-criteria
3.1
Wanneer een aangemelde leerling op de stamschool niet voldeed aan de gestelde criteria qua
niveau en prestaties en op grond daarvan zou moeten afstromen, is dat niveau ook bepalend
voor het instroom-niveau van opleiding bij Johan de Witt.
3.2
Een leerling die op de stamschool niet wordt bevorderd, wordt op het Johan de Witt ook niet
bevorderd. Ook daar zal dan doublure plaatsvinden in hetzelfde opleiding-niveau. Een leerling
die op de stamschool wel is bevorderd hoeft dat volgens de normen van de Johan de Witt niet
te zijn. Zie overgangsnormen Johan de Witt Scholengroep 2013-2014.
3.3
Een leerling die op grond van verhuizing wordt aangemeld, wordt op het Johan de Witt bij
aanname geplaatst in hooguit dezelfde opleiding en niveau als op de school van herkomst.
3.4
Wanneer een leerling als zij-instromer wordt aangemeld, omdat deze op de stamschool
afwijkend gedrag heeft vertoond, wordt een diepgaand onderzoek gedaan naar de aard van dat
gedrag. Veelal kan een leerling, die afwijkend gedrag vertoont op de stamschool, ook niet
worden geholpen bij zijn pedagogische vraag op de Johan de Witt Scholengroep. Leerlingen die
zich hebben schuldig gemaakt aan dreiging met fysiek geweld, of fysiek geweld hebben
gebruikt, worden onder geen beding toegelaten tot de Johan de Witt Scholengroep.
3.5
Wanneer een leerling wordt aangemeld op Johan de Witt i.v.m. slachtoffer zijn van pesten op
de stamschool, wordt onderzoek gedaan naar de aard van het pesten en de maatregelen die
daarin zijn genomen op en door de stamschool. Wanneer er geen maatregelen zijn genomen of
het pesten niet bekend is bij de stamschool, worden leerling en ouders geadviseerd e.e.a. eerst
met de stamschool te gaan bespreken. Johan de Witt zal in een dergelijke situatie niet
overgaan tot het verder uitvoeren van de intake procedure.
3.6
Wanneer de reden van overgang naar het Johan de Witt aantoonbaar is dat ouders willen dat
leerlingen alsnog in de buurt van de woonomgeving naar een locatie van het Johan de Witt
gaan, worden deze leerlingen ingeschreven en toegelaten in een nieuw schooljaar.
Indien er onverhoopt toch sprake zou zijn van andere (negatieve) redenen, kan het verzoek tot
inschrijving alsnog worden afgewezen.
3.7
Het Johan de Witt behoudt zich het recht voor om in geval van zij-instroom een proefperiode af
te spreken en contractueel vast te leggen met de ouders van betreffende leerling en de
stamschool. Schriftelijk wordt vastgelegd wat de afspraken zijn en dat de leerling ingeschreven
blijft als leerling van de huidige stamschool tot er een positief besluit wordt genomen de leerling
in te schrijven bij de Johan de Witt Scholengroep. Hiervoor wordt getekend door ouders,
algemeen directeur van de Johan de Witt Scholengroep en rector/algemeen directeur van de
stamschool (zie bijlage). Stamschool en Johan de Witt maken onderling afspraken over het
vergoeden van de leerlingen kosten conform CFI.
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4. De aanmeldingsprocedure
1. Leerling wordt door de ouders, uitsluitend via het aanmeldingsformulier op de site,
aangemeld bij de afdeling intake van het Johan de Witt;
2. Medewerkster afdeling intake gaat gesprek aan met ouders en leerling en maakt daarvan
een kort verslag;
3. Afdeling intake vraagt gegevens en onderwijskundig rapport op en maakt het onderzoekdossier compleet;
4. Indien aangemelde zij-instromer voldoet aan de gestelde algemene criteria wordt een
afspraak gemaakt met locatie directeur voor gesprek met ouders en leerling. Van dit
gesprek wordt een verslag gemaakt en toegevoegd aan het onderzoekdossier.
5. Indien advies van locatie directeur positief is wordt een afspraak gemaakt met coördinator
van betreffende opleiding en jaargroep. Na advies in verslag van gesprek met coördinator
neemt locatiedirecteur beslissing over toelaatbaarheid van de aangemelde zij-instromer en
stelt de algemeen directeur voor de leerling toe te laten in een proefplaatsing. In het geval
van een negatieve beslissing worden de ouders en de leerling met omschrijving van
redenen daarvan op de hoogte gesteld, evenals de stamschool.
6. Namens de algemeen directeur wordt contact opgenomen met directie van stamschool en
worden aanmelding en proefplaatsing besproken. Bij wederzijds akkoord wordt contract
VO-VO ingevuld en getekend.
7. Wanneer contract is getekend door alle partijen wordt de leerling in opleiding geplaatst.
Gedurende proefplaatsing zal minimaal twee keer een voortgangsverslag worden gemaakt
en besproken met de ouders en leerling. Wanneer leerling voldoet aan afspraken, die
eerder gemaakt en vastgelegd zijn in contract, zal aan het einde van de proefplaatsing
inschrijving bij het Johan de Witt worden gedaan en een bewijs van inschrijving aan de
stamschool worden verstrekt. Indien proefplaatsing geen positieve beslissing oplevert zal
de leerling worden terugverwezen naar stamschool met rapportage van proefperiode en
redenen van afwijzing.

In geval zich situaties voordoen die niet in deze beleidsregels zijn voorzien, beslist de algemeen
directeur van de Johan de Witt Scholengroep.
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