PLAATSINGSBELEID
Voorstel 1, 2 en 3 vastgesteld door de Ledenraad op 16 maart 2016
Voorstel 4 vastgesteld door de Ledenraad op 30 november 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inleiding
Ieder jaar worden schoolbesturen/scholen geconfronteerd met leerlingen uit onze regio die niet
geplaatst kunnen worden op één van onze scholen. Binnen het RBO en het swv zijn inmiddels
afspraken gemaakt en maatregelen genomen om dat te voorkomen. Desondanks kan het probleem
zich voordoen dat scholen die in aanmerking komen voor plaatsing vol zijn. Dit speelt vooral (maar
niet uitsluitend) bij tussentijdse instroom. Plaatsing blijkt dan lastig en soms zelfs niet oplosbaar te
zijn.
Om tot een oplossing te komen wordt onderstaande aanpak voorgesteld. Deze sluit aan bij de
aanpak voor verhuisleerlingen zoals afgesproken in het RBO van 6 november 2013.

Voorstel:
1 Melden bij RBO werkgroep po-vo
Leerlingen die niet kunnen worden geplaatst op een school in de regio worden gemeld bij het RBO
werkgroep 6.
Het gaat daarbij om plaatsing op scholen die het soort onderwijs aanbieden dat past bij het advies
van de basisschool dan wel het niveau van de leerling. Het kan aanvullend ook gaan om die scholen
die het gewenste ondersteuningsaanbod bieden.
2 RBO werkgroep po-vo doet beroep op plaatsing
Het RBO werkgroep 6, stuurt een mail naar de directies van alle betreffende scholen met dringend
verzoek om plaatsing. Dit gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband als er sprake is van
extra onderwijsbehoeften en de zorgplicht niet kan ingaan i.v.m. volle scholen.
3 Rondetafeloverleg
Als bovenstaande niet oplevert dat een leerling wordt geplaatst dan worden binnen 2 weken na
aanmelding bij het RBO de desbetreffende directeuren bij elkaar geroepen voor een
rondetafeloverleg.
Dit wordt geïnitieerd door het RBO werkgroep po-vo bij reguliere leerlingen en door het swv als het
gaat om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
Opdracht is: in gezamenlijk overleg een oplossing vinden. Uitgenodigde directeuren verplichten zich
te komen.

De RBO werkgroep po-vo bepaalt welke directies worden uitgenodigd.
Bereikbaarheid van de school voor de leerling kan daarin een rol spelen.
4 Opschalen naar besturen
Als de directies er in het rondetafeloverleg niet uit kunnen komen waar een leerling geplaatst moet
worden, wordt de casus voorgelegd aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.
Deze spreekt met de betrokken partijen, in ieder geval met de ouders, de scholen die voor plaatsing
in aanmerking komen en, indien van toepassing, de school van herkomst. Een of meer consulenten
passend onderwijs van het samenwerkingsverband vo kunnen hierbij een adviserende rol hebben.
Op grond van deze informatie neemt de directeur-bestuurder een besluit; de directies van de
betrokken scholen conformeren zich vrijwillig aan dit besluit.
Jaarlijks wordt aan de schoolbesturen gerapporteerd hoeveel leerlingen via deze procedure geplaatst
zijn, zodat er nadere afspraken gemaakt kunnen worden.

