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Hoofdstuk 1: Algemeen 
 

 

Het Pius X-College baseert de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar op het 
advies van de basisschool.  Dit schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig 
rapport. De basisschool is eigenaar van het schooladvies. Het schooladvies zal vóór  
1 maart worden afgegeven door de basisschool.  
 

De eindtoets 

De eindtoets van het PO bevat een aantal kenmerken die in een leerlingrapport worden 
opgenomen: het niveau waarop de toets is afgelegd, een advies omtrent het vervolg-
onderwijs, een indicatie van de beheersing van de referentienivaeus Taal en rekenen.  
Dit leerlingrapport maakt deel uit van het onderwijskundig rapport.  

De eindtoets zal moeten leiden tot een eenduidig advies, bij voorkeur gebaseerd op 
meerjarige doorstroomgegevens. Dit is ook de afspraak tussen de scholen in de regio de 
Kempen.  De centrale eindtoets wordt half april afgenomen. 

Het behaalde resultaat van de eindtoets kan aanleiding zijn voor een heroverweging van 
het schooladvies. Leerlingen die boven verwachting hebben gepresteerd kunnen  alsnog 
een hoger schooladvies krijgen. Het Pius X-College zal dit in voorkomend gevallen ook 
overnemen. Omgekeerd is in de wet geregeld dat het schooladvies niet heroverwogen kan 
worden als de eindtoets slechter is gemaakt dan verwacht. De score op de eindtoets is 
aanvullend en fungeert bij de toelating als onafhankelijk tweede gegeven. De toelating 
tot het Pius X-College is niet afhankelijk van het resultaat van de eindtoets. Het toelaten 
van leerlingen is wel afhankelijk van plaatsruimte binnen de betreffende schoolsoort.  

De afdeling TTO kent in aanvulling op het schooladvies en het resultaat van de eindtoets 
nog aanvullende toelatingseisen. Het Pius X-College wil in een aanvullend 
motivatiegesprek kunnen vaststellen of een aangemelde leerling beschikt over voldoende 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om op de TTO-afdeling met succes te kunnen 
deelnemen.  
 
De schakelklas is onderdeel van de basisberoepsgerichte leerweg op het vmbo en kent 
een bijzondere inrichting. Hiervoor gelden specifieke indicaties. 
 
Het praktijkonderwijs is in de nieuwe wetgeving uitgezonderd van het leidende karakter 
van het schooladvies. Het is dus niet zo dat de basisschool via het schooladvies bepaalt of 
een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. De afdeling praktijkonderwijs 
kent specifieke indicaties die noodzakelijk zijn voor toelating op deze afdeling.  
 
Bij aanname en plaatsing wordt ook uitdrukkelijk de ondersteuningsbehoefte zoals 
geformuleerd in het onderwijskundig rapport meegewogen. Onze school kent een flink 



 

 
4 

aantal specifieke ondersteuningsvoorzieningen. Deze staan allen opgenoemd in het 
ondersteuningsprofiel van de school. Het kan voorkomen dat het Pius X-College zich 
onvoldoende toegerust acht om de gevraagde ondersteuning te bieden waardoor het 
succesvol afronden van de opleiding niet gegarandeerd kan worden.  
 
De aannamecommissie kijkt ook verder dan het individuele kind en is ook 
verantwoordelijk voor de groepssamenstelling. Leerlingen moeten in een veilige 
leeromgeving kunnen werken. Daarom is er geen plaats voor leerlingen die anderen in 
hun ontwikkeling belemmeren. Passend Onderwijs betekent ook dat de school zorgplicht 
heeft. Indien onze school geen passende plek voor een aangemelde leerling kan bieden, 
zullen we zo’n plek zoeken in samenwerking met onze partners in het 
samenwerkingsverband.  
 

Handvatten PO 
Om onze collega’s in het Primair Onderwijs te ondersteunen bij het formuleren van een 
schooladvies, hebben wij een Pius X – College waaier met indicatoren per leerweg 
gemaakt (zie bijlage 1).  
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Hoofdstuk 2: Procedure 
 
Aanmelding en plaatsing binnen de verschillende leerroutes kennen verschillende 
commissies: 
 
Adviescommissie PrO en Schakelklas 

1. Teamleider PrO onderbouw en teamleider Schakelklas 
2. Gedragsdeskundige 
3. Intakecoördinator  

 
Adviescommissie VMBO 

1. Teamleider 
2.  Gedragsdeskundige 
3. Op afroep: decaan 

 
Adviescommissie Havo/Vwo 

1. Teamleider 
2.  Gedragsdeskundige 
3. Op afroep: decaan 

 
De adviescommissie definieert een plaatsingsadvies. Deze adviezen worden voorgelegd 
aan de directeur onderwijs en verantwoordelijke teamleider. Zij nemen hierover een 
bindend besluit. De directeur onderwijs en de verantwoordelijke teamleider vormen de 
toelatingscommissie.  
 
 
2.1 Reguliere aanmeldingen 
 
De tijdlijn van aanmelding wordt regionaal vastgesteld en is bekend bij ouders en 
toeleverende scholen (zie bijlage 2: tijdlijn Regionaal Samenwerkingsverband Kamer de 
Kempen, VO-PO). 
 

Bij aanname wordt onderstaande procedure doorlopen: 
1.  De aanmelding vanuit het basisonderwijs voor plusleerlingen vindt plaats in de 

periode november tot en met maart.(zie ook paragraaf 2.4) De overige 
leerlingen worden in de aanmeldingsweek aangemeld. Voor het 
Praktijkonderwijs en de schakelklas kan aanmelden vanaf september.  

2. Informatie vanuit de toeleverende school via ldos. 
3. Na raadpleging van verschillende bronnen nemen de directeur onderwijs en de 

verantwoordelijke teamleider een besluit tot toelating of afwijzing.  
4.  Ouders en basisschool worden van het genomen besluit schriftelijk op de 

hoogte gesteld. Zij kunnen beroep aantekenen tegen dit besluit bij de 
geschillencommissie van het Regionaal Samenwerkikngsverband.  
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Om tot een besluit over plaatsing van leerlingen te komen zijn de volgende voorwaarden 
van kracht: 

1. Er dient een volledig onderwijskundig rapport over de betrokken leerling 
aanwezig te zijn.  

2. Er dient door de ouders en de toeleverende school toestemming verleend te 
worden tot inzage in het volledig onderwijskundig leerlingdossier. 

3. Er dient een volledig overzicht aanwezig te zijn van de opgestelde 
handelingsplannen, het gevolgde begeleidingstraject en de uitvoering daarvan.  

 
Uitwisseling van gegevens.  
De volgende gegevens worden in elk geval overgedragen door de basisschool.  
 

Cognitieve prestaties en 
capaciteiten 

• Advies Voortgezet Onderwijs 
• Ontwikkelingsperspectief/ uitstroomprofiel 
• Tweede gegeven (Cito-eindtoets, LOVS, NIO) 
• Positie ten opzichte van de referentieniveaus 
Taal & Rekenen 

Onderwijshistorie • schoolloopbaan PO/S(B)O (vertraagd/versneld) 
• Schoolwisselingen 
• Verzuim 

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

• Resultaten 
persoonlijkheidsvragenlijst/gedragsbeoordelingslijst 
• Gedragsbeoordeling door leerkracht 
 

Beperkingen, behandeling en 
begeleiding 
 

• Belemmering in relatie tot onderwijsprestaties en 
-deelname 
• Gediagnosticeerde beperking in relatie tot 
onderwijsprestaties en –deelname 
• Ontwikkelingsperspectief 

Gedrag en houding • Leermotivatie 
• Werkhouding 
• Gedrag in de klas 
 

Achtergrondkenmerken • Gezinssamenstelling / thuissituatie 
• Talenten en interesses van leerling 
• Ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot 
prestaties/gedrag 
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2.2 Tussentijdse aanmeldingen  
 
1. Bij tussentijdse aanmelding vindt een intakegesprek plaats tussen 

teamleider/gedragsdeskundige en voor PRO de intakecoördinator  met ouders 
en betrokken leerling. 

2. Bij tussentijdse aanmelding kan besloten worden tot een proefplaatsing van 
zes schoolweken of tot het opstellen van een detacheringsovereenkomst. 

3. In beide genoemde gevallen neemt de toelatingscommissie pas na evaluatie 
een besluit. 

4. Bij tussentijdse aanmeldingen gelden voor het overige dezelfde voorwaarden 
als bij een reguliere aanmelding.  

 
2.3 Zorgplicht 
 
De school is gehouden aan de zorgplicht. Dat wil zeggen dat de school de wettelijke 
plicht heeft om te bemiddelen in plaatsing van een leerling waarvoor de school zelf geen  
passende onderwijsplek kan bieden. Bemiddeling vindt plaats binnen de scholen die deel  
uitmaken van het regionale samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft als  
geheel een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio.  
 
Om te bepalen of het Pius X-College een passende onderwijsplek heeft voor een 
aangemelde leerling, geldt de onderzoeksplicht. Dat wil zeggen: de school zal 
nadrukkelijk onderzoek verrichten om een duidelijk beeld te krijgen van de 
ondersteuningsbehoefte van het kind. De ouders hebben hierin een inlichtingenplicht. Dat 
wil zeggen dat de school van de ouders alle medewerking verlangt om de benodigde 
informatie te verschaffen en medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Na overleg met 
ouders zal de school de onderzoeksresultaten motiveren en verantwoorden.  
 
Bij aanvullend onderzoek worden in elk geval de gegevens uit het onderwijskundig 
rapport nader onderzocht om een doorlopende leerlijn te realiseren en om de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling te kunnen vaststellen. Belangrijk hierbij zijn: 
• Didactische toetsresultaten en leerrendement. Technisch lezen, begrijpend lezen, 

spellen en rekenen. Deze gegevens worden gebruikt voor eventueel extra 
ondersteuning bij een bepaald onderdeel, of RT.  

• Deelscores Eindtoets 
• Extra begeleiding die in het VO van belang is en de vraag of deze ook realiseerbaar is 

binnen onze school. 
• Kenmerken leerling. 
• Eventuele toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. 
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De basisgegevens worden gebuikt voor ondersteuning op zowel didactisch niveau als 
sociaal emotionele ondersteuning. Het kan voorkomen dat uit de gegevens van 
het onderwijskundig rapport vragen rijzen met betrekking tot de toelaatbaarheid tot een  
bepaalde schoolsoort of plaatsing.  
Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat advies en didactische resultaten sterk uiteenlopen. In 
voorkomende gevallen zal de toelatingscommissie contact opnemen met de basisschool 
voor extra informatie.  
 
Bijlage 3: Tijdlijn Pius X – College voor PO.  
 
 
2.4 Plusleerlingen 
 
Plusleerlingen zijn leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.  
 
Doelgroep plusleerlingen: 
 
- Leerling bij wie twijfel bestaat tussen plaatsing op het reguliere VO en VSO 
- Leerlingen met ernstige gedragsproblematiek 
- Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis (ASS, AD(H)D, ODD, enz.) 
- Leerlingen die korter dan zes jaar in Nederland verblijven (NT2) 
- Leerlingen met ernstige spraak-taal problematiek (REC 2) 
- Leerlingen met lichamelijke beperkingen/ziekte/veel verzuim (voorheen REC 3) 
- Leerlingen met ernstige sociaal-emotionele problematiek en/of thuisproblematiek  
  waarbij externe hulpverlening betrokken is (psycholoog, (school)maatschappelijk  
  werk, GGZ) 
- Leerlingen die in aanmerking komen voor PrO (praktijkonderwijs) 
 
Schematisch ziet de aanmeldingsprocedure er als volgt uit: 
Tijdlijn plusleerlingen Tijdlijn reguliere leerlingen 
Leerkracht meldt leerling aan voor 
psychologisch onderzoek op  
woensdag 5 november 2014. 

Ouders melden hun zoon/dochter aan in 
de week van 9 t/m 13 maart 2015. 
Op donderdag 12 maart is er de 
gelegenheid om persoonlijk aan te 
melden. 

Nabespreking van het onderzoek volgt in 
november/december/januari 

Leerlingen die naar het praktijkonderwijs 
of het VMBO gaan worden uitgenodigd 
voor een psychologisch onderzoek op  
woensdag 1 april 2015. 
De uitslagen worden verstuurd per post. 

Ouders melden hun zoon/dochter aan in de 
week van 2 t/m 6 februari 2015. 

Uiterlijk donderdag 14 mei krijgen ouders 
via de post het toelatingsbesluit. 

Op donderdag 19 maart/vrijdag 20 maart 
krijgen ouders het toelatingsbesluit per post. 
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Hoofdstuk 3: Aannamecriteria 
 
3.1 Praktijkonderwijs 
 
Plaatsing Praktijkonderwijs. 
 
Hier worden alleen leerlingen geplaatst met een door de RVC geïndiceerde kwalificatie 
voor Praktijkonderwijs. 
 
Welke leerlingen komen in aanmerking om geplaatst te worden op Praktijkonderwijs?  
Het betreft hier: 
 

-  Leerlingen die door de RVC geïndiceerde kwalificatie hebben voor het 
Praktijkonderwijs. De volgende criteria gelden: IQ 60-75/80; advies 
Basisschool; Leerachterstand op twee van de vier gebieden Rekenen, 
Technisch lezen, spellen, Begrijpend Lezen; Wens ouders. 

 
Vangnetconstructie: Indien de leerling voldoet aan de criteria voor PRO maar het advies 
Basisschool luidt dat de leerling wegens inzet en motivatie kans moet krijgen op de BB-
leerweg, geldt de zogenaamde vangnetconstructie. Dat wil zeggen dat de  leerling op het 
vmbo worden geplaatst maar dat de school een afspraak  met de andere vo-school heeft 
in het kader van de zorgplicht om er voor te zorgen dat de leerling, als blijkt dat deze 
gedurende het eerste leerjaar het vmbo niet aankan, toch terecht kan op de 
praktijkschool. (Zie ook bijlage 1: Waaier Indicatoren). 
 
 
3.2 Vmbo 
 
Schakelklas  
 
Voor leerlingen met een IQ van 75/80-90/95 in combinatie met sociaal-emotionele 
problematiek en een leerachterstand van 1,5 jaar of meer is er de vmbo-schakelgroep, 
gehuisvest in onze praktijkschool. Door de speciale zorg die daar mogelijk is kan de 
leerling in veel gevallen na 2 jaar doorstromen naar het derde leerjaar van de BB van het 
VMBO. 
 
Basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg (bb/kb)  
 
Het advies van de toeleverende school vervat in het onderwijskundig rapport is leidend.  
 
Alle aangemelde leerlingen doen mee aan een capaciteiten- en 
schoolvorderingenonderzoek(LWOO-test). Uit dat onderzoek wordt afgeleid welke 
leerlingen voor een LWOO-indicatie in aanmerking komen, danwel extra hulp en 
ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning kan bestaan uit lesgeven in kleine 
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groepen voor vakken waar leerlingen een leerachterstand in hebben of RT taal en/of 
rekenen of een training op sociaal emotioneel terrein.  
 
De toetsing voor de indicatie voor lwoo of pro is niet hetzelfde als aanvullende toetsing 
voor toelating. Het Pius X-College zal de toetsen die nodig zijn voor een lwoo- of pro-
indicatiestelling blijven gebruiken voor het aanvragen van een indicatie. Het Pius X-
College is verantwoordelijk voor deze toetsing en acht deze noodzakelijk gezien het grote 
aantal toeleverende basisscholen en het belang van borging van benodigde 
ondersteuning. 
 
 
Het schooladvies dient gebaseerd te zijn op de volgende leerlingkenmerken: 
 
• Motivatie, werkhouding, studievaardigheden 
• De behoefte aan ondersteuning en inzicht in de ondersteuning die op de 
 basisschool reeds geboden is. 
• De scores op de referentieniveaus van taal en rekenen, per subdomein. 
 
Voor een goed plaatsingsadvies gaan wij uit van onderbouwde informatie op 
domeinniveau. 
 
Taaldomeinen 

- mondelinge taalvaardigheid 
- leesvaardigheid 
- schrijfvaardigheid 
- begrippen/taalverzorging  
 
Rekendomeinen 
 
- getallen 
- verhoudingen 
- meten/meetkunde 
- verbanden  
 
Deze informatie biedt handvatten om leerlingen op bepaalde onderdelen extra 
ondersteuning te bieden. Naar verwachting zijn er ook BK-leerlingen die bepaalde 
domeinen van niveau 1F wél behalen. Ook dit is nuttige informatie om over te dragen.  
 
Als Indicator voor een goed plaatsingsadvies geldt: 
 
Referentieniveau Taal Referentieniveau Rekenen Indicator plaatsingsadvies 
Onder 1F Onder 1F BK 
1F 1F TG 
1S 1S HV 
 
(zie ook bijlage 1: Waaier indicatoren). 
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De rapportage op de referentieniveaus geven de eindtoets een diagnostische waarde, 
namelijk hoever is de leerling op het eind van het basisonderwijs gekomen met de 
betreffende leerinhouden. Daarnaast heeft de eindtoets een voorspellende waarde, 
namelijk hoe een betreffende leerling het naar verwachting zal doen in de verschillende 
niveaus van het voortgezet onderwijs in vergelijking met zijn referentiegroep.  
 
Voor de verplichte onderdelen taal en rekenen is de centrale eindtoets op twee niveaus 
beschikbaar: een eindtoets B en een eindtoets N. De eindtoets B is bedoeld als standaard. 
Deze toets moet het gros van de leerlingen maken. Sommige leerlingen zijn minder 
taalvaardig. Met een toets met te veel voor hen moeilijke opgaven, kan hun 
taalvaardigheid niet betrouwbaar gemeten worden. Leraren kunnen deze leerlingen de 
eindtoets N voorleggen.  Voor leerlingen die een N-toets voorgelegd krijgen is het advies: 
Basisberoepsgerichte leerweg of PRO. 
 
 
Theoretische leerweg/ gemengde leerweg (TG)  
 
Het advies van de toeleverende school vervat in het onderwijskundig rapport is leidend.  
 
Alle aangemelde leerlingen doen mee aan een capaciteiten- en 
schoolvorderingenonderzoek(LWOO-test). Uit dat onderzoek wordt afgeleid welke 
leerlingen voor een LWOO-indicatie in aanmerking komen, danwel extra hulp en 
ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning kan bestaan uit lesgeven in kleine 
groepen voor vakken waar leerlingen een leerachterstand in hebben of RT taal en/of 
rekenen of een training op sociaal emotioneel terrein. 
 
De toetsing voor de indicatie voor lwoo of pro is niet hetzelfde als aanvullende toetsing 
voor toelating. Het Pius X-College zal de toetsen die nodig zijn voor een lwoo- of pro-
indicatiestelling blijven gebruiken voor het aanvragen van een indicatie. Het Pius X-
College is verantwoordelijk voor deze toetsing en acht deze noodzakelijk gezien het grote 
aantal toeleverende basisscholen en het belang van borging van benodigde 
ondersteuning. 
 
Het schooladvies dient gebaseerd te zijn op de volgende leerlingkenmerken: 
 
Motivatie, werkhouding, studievaardigheden 
De behoefte aan ondersteuning en inzicht in de ondersteuning die op de basisschool reeds 
geboden is. 
De scores op de referentieniveaus van taal en rekenen, per subdomein. 
 
Voor een goed plaatsingsadvies gaan wij uit van onderbouwde informatie op 
domeinniveau. 
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Taaldomeinen:  

- mondelinge taalvaardigheid 
- leesvaardigheid 
- schrijfvaardigheid 
- begrippen/taalverzorging  
 
 
Rekendomeinen: 
 
- getallen 
- verhoudingen 
- meten/meetkunde 
- verbanden  
 
Deze informatie biedt handvatten om leerlingen op bepaalde onderdelen extra 
ondersteuning te bieden. Naar verwachting zijn er ook TG-leerlingen die bepaalde 
domeinen van niveau 1F niet behalen of juist hogere scores laten zien op deeldomeinen.  
Ook dit is nuttige informatie om over te dragen.  
 
Als Indicator voor een goed plaatsingsadvies geldt: 
 
Referentieniveau Taal Referentieniveau Rekenen Indicator plaatsingsadvies 
Onder 1F Onder 1F BK 
1F 1F TG 
1S 1S HV 
 
(zie ook bijlage 1: Waaier indicatoren) 
 
 
3.3 Havo/Vwo 
 
Havo/Vwo  
Het advies van de toeleverende school vervat in het onderwijskundig rapport is leidend.  
 
In leerjaar 1 van de brugklas havo/vwo wordt vastgesteld welke richting vanaf het 
tweede leerjaar het meest geschikt is. Dit houdt in dat de leerlingen in heterogene 
brugklassen terecht komen. Ze krijgen volgens hetzelfde programma les. Aan het einde 
van het eerste leerjaar wordt doorgedetermineerd.  
 
Het schooladvies dient gebaseerd te zijn op de volgende leerlingkenmerken: 
 

• Motivatie, werkhouding, studievaardigheden 
• De behoefte aan ondersteuning en inzicht in de ondersteuning die op de 

basisschool reeds geboden is. 
• De scores op de referentieniveaus van taal en rekenen, per subdomein. 
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Voor een goed plaatsingsadvies gaan wij uit van onderbouwde  informatie op 
domeinniveau. 
 
Taaldomeinen  

- mondelinge taalvaardigheid 
- leesvaardigheid 
- schrijfvaardigheid 
- begrippen/taalverzorging  
 
Rekendomeinen 
 
- getallen 
- verhoudingen 
- meten/meetkunde 
- verbanden  
 
Deze informatie biedt handvatten om leerlingen op bepaalde onderdelen extra 
ondersteuning te bieden. Er zullen ook havo/vwo-leerlingen zijn die domeinen van niveau 
1S niet behalen en het is goed te weten waaraan extra aandacht besteed moet worden. 
 
Als Indicator voor een goed plaatsingsadvies geldt: 
 
Referentieniveau Taal Referentieniveau Rekenen Indicator plaatsingsadvies 
Onder 1F Onder 1F BK 
1F 1F TG 
1S 1S HV 
 
(zie ook bijlage 1: Waaier indicatoren) 
 
TTO: (TweeTalig onderwijs) 
Het TTO is een richting binnen onze VWO-opleiding. De leerlingen van de TTO-klassen 
volgen in principe drie jaar het programma TTO-junior, dat wordt afgesloten met het 
TTO-junior-certificaat. 
 
De afdeling TTO kent in aanvulling op het schooladvies en het resultaat van de eindtoets 
nog aanvullende toelatingseisen. Het Pius X-College wil in een aanvullend 
motivatiegesprek kunnen vaststellen of een aangemelde leerling beschikt over voldoende 
kennis, vaardigheden en motivatie die nodig zijn om op de TTO-afdeling met succes te 
kunnen deelnemen.  
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Pius X – College waaier met indicatoren  
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Bijlage 2:  Tijdpad Regionaal Samenwerkingsverband. 

 
Definitief	  

Tijdpad	  aanmeldingsprocedure	  schooljaar	  2014-‐2015	  ten	  behoeve	  van	  de	  aanmelding	  V(S)O	  voor	  het	  	  

schooljaar	  2015-‐2016	  VO	  Eindhoven-‐Kempenland	  

Datum	   Wie	   Wat	  

	   OPP-‐leerlingen1	  

	  

Reguliere	  leerlingen	  

01	  augustus	  2014	   	   INVOERING	  WET	  PASSEND	  ONDERWIJS	  

25	  augustus	  2014	   PO/SOV(S)O	   Aanvang	  schooljaar	  2014-‐2015	  

Eind	  augustus	  

2014	  

PO	   Controleren	  of	  het	  toetsbeleid	  overeenkomt	  met	  de	  toetsen	  uit	  de	  Staatscourant.	  

Uitgangspunt	  is	  dat	  	  voor	  alle	  leerlingen	  die	  een	  advies	  LWOO	  of	  PrO	  krijgen	  of	  die	  een	  

didactische	  achterstand	  hebben	  die	  indicatief	  is	  voor	  LWOO/PrO,	  	  toetsen	  

worden	  afgenomen	  die	  toegestaan	  zijn	  voor	  aanvragen	  bij	  de	  RVC	  volgens	  de	  

laatste	  versie	  van	  de	  Staatscourant	  	  die	  in	  of	  na	  de	  zomervakantie	  wordt	  

gepubliceerd.	  

Vanaf	  medio	  

september	  

2014	  

Ouder(s)	  

PO	  

V(S)O-‐scholen	  stellen	  de	  ouders	  in	  staat	  de	  leerling	  met	  een	  extra	  onderwijsbehoefte	  

vanaf	  medio	  september	  bij	  het	  VO	  in	  beeld	  te	  brengen.	  

September/	  

oktober	  

PO/SO+	  

V(S)O	  

Informatiebijeenkomsten	  PO/SO	  voor	  leerkrachten	  groep	  8	  en	  interne	  begeleiders	  in	  

samenwerking	  met	  scholen	  voor	  V(S)O	  

Eindhoven	  (inclusief	  Best):	  datum	  nog	  niet	  bekend	  

De	  Kempen	  (Veldhoven,	  Valkenswaard,	  Bladel	  e.o.):	  datum	  nog	  niet	  bekend	  

16	  september	  

2014	  

Panel	  V(S)O	   Bijeenkomst	  voor	  alle	  functionarissen	  van	  het	  V(S)O	  die	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  

toelating	  van	  leerlingen	  (altijd	  op	  Prinsjesdag)	  

Oktober	  2014	   LDOS	   Update	  webapplicatie	  op	  basis	  van	  lijst	  toegestane	  instrumenten	  LWOO	  en	  op	  basis	  van	  

evaluatie	  PO	  en	  V(S)O.	  

18	  oktober	  t/m	  

26	  oktober	  

2014	  

	   Herfstvakantie	  

                                                        
1	  OPP-‐leerlingen	  zijn	  in	  ieder	  geval	  de	  leerlingen	  afkomstig	  van	  het	  SO	  en	  SBO,	  overige	  leerlingen	  met	  een	  

OPP	  en/of	  leerlingen	  die	  aangemeld	  worden	  voor	  LWOO,	  VSO	  en	  praktijkonderwijs.	  
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Eind	  	  november	  

2014	  

PO/SO	   Invoeren	  schoolverlaters	  in	  webapplicatie.	  

	  

20	  dec	  2014	  t/m	  	  

4	  januari	  2015	  

	   Kerstvakantie	  

28	  januari	  2015	   Panel	  V(S)O	   Bijeenkomst	  voor	  alle	  functionarissen	  van	  het	  V(S)O	  die	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  

toelating	  van	  leerlingen	  

Uiterlijk	  30	  

januari	  	  

2015	  

PO/SO	   B8	  of	  M8-‐toetsen	  zijn	  ingevoerd.	  Status	  
OKR	  op	  ‘Definitief’.	  

	  

	  Uiterlijk	  2	  t/m	  6	  

februari	  

2015	  

Ouder(s)	  van	  

leerli

ngen:	  

-‐SO	  

-‐SBO	  

-‐LGF	  

-‐LWOO	  

-‐PrO	  	  

-‐OPP	  

	  

Aanmelding	  OPP-‐leerlingen	  bij	  VSO	  en	  

VO	  (zowel	  havo/vwo-‐,	  vmbo-‐	  als	  

PrO-‐leerlingen).	  

Het	  dossier	  dient	  compleet	  te	  zijn.	  D.w.z.	  

een	  definitief	  OR	  inclusief	  scores	  en	  

bijbehorende	  profielen	  van	  IQ-‐

onderzoek	  en	  SE-‐onderzoek,	  

waarbij	  de	  afgenomen	  testen	  

voorkomen	  op	  de	  lijst	  van	  

toegestane	  instrumenten	  zoals	  

gepubliceerd	  op	  www.rvc-‐vo.nl.	  	  

Ouders	  dienen	  mee	  te	  nemen:	  

- BSN-‐nummer	  
- Relevante	  test/onderzoeksresultaten	  
- Verslag+profielblad	  NIO/NPVj/PMTk	  

-‐Informatie	  van	  externe	  hulpverlening	  indien	  

van	  toepassing.-‐	  

	  

9	  februari	   PO/SO	   Controle	  of	  alle	  OPP-‐leerlingen	  zijn	  aangemeld.	  Dit	  zijn	  in	  ieder	  geval	  alle	  leerlingen	  

afkomstig	  van	  SO	  en	  SBO,	  alle	  leerlingen	  uit	  het	  PO	  met	  een	  

ontwikkelingsperspectief,	  alle	  leerlingen	  met	  een	  extra	  ondersteuningsbehoefte	  

en	  alle	  leerlingen	  met	  een	  VSO-‐advies.	  	  

Uiterlijk	  medio	  

februari	  

2015	  

VSO	   Aanvraag	  toelaatbaarheidsverklaring	  voor	  

leerlingen	  die	  aangemeld	  zijn	  op	  

het	  VSO.	  

	  

14-‐22	  februari	  

2015	  

	   Voorjaarsvakantie	  
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In	  de	  week	  van	  2-‐

7	  maart	  

2015	  

V(S)O	   Dossieroverleg	  afgewezen	  OPP	  leerlingen	  

met	  V(S)O-‐scholen	  in	  verband	  met	  

de	  uitvoering	  zorgplicht.	  

	  

Uiterlijk	  9	  maart	  

2015	  

	   	   1. Update	   didactische	   gegevens	   groep	   8	  
in	  webapplicatie.	  
NB:	  Dit	  dient	  te	  gebeuren	  d.m.v.	  
opnieuw	  aanmaken	  en	  inlezen	  DOD	  en	  
niet	  door	  handmatige	  aanpassing.	  

2. Status	  OR	  van	  alle	  leerlingen	  op	  
‘definitief’.	  

09-‐13	  	  maart	  2015	   Ouder(s)	   	   Reguliere	  aanmeldingsweek	  

Ouders	  dienen	  mee	  te	  nemen:	  

- BSN-‐nummer	  
- Relevante	  test/onderzoeksresultaten	  
- Verslag	  en	  profielbladen	  centrale	  

toetsing	  
-‐Informatie	  van	  externe	  hulpverlening	  indien	  

van	  toepassing-‐	  

Uiterlijk	  13	  maart	  

2015	  

	   	   Invoer	  aanmeldingen	  in	  webapplicatie	  

20	  	  maart	  2015	   V(S)O	   Versturen	  uitslag	  toelating	  (uiterlijk	  6	  wkn	  

na	  aanmelding)	  	  en	  verzoek	  om	  

bevestiging	  van	  plaatsing	  

	  

Uiterlijk	  23	  	  maart	  

2015	  

V(S)O	   Invoeren	  toelatingsbesluit	  in	  

webapplicatie.	  Vanaf	  23	  	  maart	  zijn	  

deze	  zichtbaar	  voor	  PO	  en	  SO.	  

	  

Uiterlijk	  27	  	  maart	  

2015	  

V(S)O	   Aanmelding	  niet-‐geplaatste	  leerlingen	  bij	  

PCL-‐VO.	  Let	  op:	  Niet	  het	  PO	  maar	  

het	  VO	  meldt	  aan.	  

	  

2	  april	  2015	   PCL	   Vergadering	  PCL-‐VO	  niet-‐geplaatste	  OPP-‐

leerlingen.	  

	  

6	  april	  2015	   	   2e	  Paasdag	  

In	  de	  week	  van	  

13-‐17	  april	  

2015	  

V(S)O	   	   Dossieroverleg	  afgewezen	  leerlingen	  met	  

V(S)O-‐scholen	  in	  verband	  met	  de	  

uitvoering	  zorgplicht	  

21,22	  en	  23	  	  april	  

2015	  

	   Afname	  centrale	  eindtoets	  

Op	  22	  	  april	  2015	   V(S)O	   	   Versturen	  uitslag	  toelating	  (dit	  is	  6	  wk	  na	  
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aanmelding)	  en	  verzoek	  aan	  ouders	  

om	  uiterlijk	  14	  mei	  plaatsing	  te	  

bevestigen.	  	  

Uiterlijk	  22	  	  april	  

2015	  

V(S)O	   	   Invoer	  toelatingsbesluiten	  en	  vanaf	  23	  april	  

zichtbaar	  voor	  PO/SO	  

	  

25	  april	  t/m	  10	  

mei	  	  2015	  

PO+VO	   Meivakantie	  

14	  mei	  2015	   	   Hemelvaart	  

Uiterlijk	  18	  mei	  

2015	  

V(S)O	   	   Invoer	  status	  ‘Bevestigd’	  in	  webapplicatie	  

voor	  leerlingen	  die	  op	  meer	  dan	  1	  

school	  zijn	  aangemeld.	  

Uiterlijk	  22	  mei	  

2015	  

V(S)O	   	   Aanmelding	  PCL-‐VO	  niet	  geplaatste	  lln.	  Let	  

op:	  Niet	  het	  PO,	  maar	  het	  V(S)O	  

dient	  de	  leerling	  aan	  te	  melden.	  

Vanaf	  23	  mei	   	   Aanmelden	  niet	  meer	  mogelijk	  in	  verband	  met	  termijn	  van	  10	  weken	  

25	  mei	  2015	   	   Pinksteren	  

5	  juni	  2015	   PCL	   	   Bijzondere	  vergadering	  PCL-‐VO	  m.b.t.	  niet	  

geplaatste	  lln.	  

10	  	  juni	  2015	   PO/SO	  

+V(S)O	  

Kennismakingsdag/Informatiemiddag	  op	  scholen	  voor	  VO	  

(altijd	  op	  de	  2e	  woensdag	  van	  juni)	  

18	  	  jul	  2015	  t/m	  

30	  aug	  

2015	  

PO/SO	  

+V(S)O	  

Zomervakantie	  
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Bijlage 3: Tijdpad Pius X – College t.b.v. aanmelding 

 

Tijdlijn Pius X – College 

Schooljaar 2014-2015 
 

Vrijdag 31 oktober Workshopdag voor schoolverlaters 

Zondag 2 november Open Dag 

Woensdag 5 november 1e ronde onderzoek: Psychologisch onderzoek  

November t/m eind januari  Nabespreking psychologisch onderzoek met ouders en basisschool docent.  

Maandag 26 januari 

Dinsdag 27 januari 

Bespreking huidige brugklasleerlingen door groepsleerkrachten en 

mentoren. 

Woensdag 21 januari 

Woensdag 4 februari 

Van 14.30 tot 15.45 uur: meelooplessen voor schoolverlaters met 

belangstelling voor TweeTalig-VWO. 

Maandag 2 februari t/m  

vrijdag 6 februari 

Aanmelding van zorgleerlingen/ plusleerlingen (voor zowel havo/vwo als 

vmbo) leerlingen voor het praktijkonderwijs kunnen het hele jaar 

door aangemeld worden.  

Dinsdag 10 februari Informatieavond voor ouders van schoolverlaters. 

Dinsdag 24 februari TweeTalig-VWO: informatieavond voor kinderen en ouders. 

Donderdag 19 maart 
Ouders van zorgleerlingen krijgen toelatingsbeslissing binnen (zowel voor 

havo/vwo als vmbo-leerlingen) 

Maandag 9 maart 

t/m 

vrijdag 13 maart 

Aanmeldingsweek voor alle afdelingen reguliere/ basisleerlingen. 

Aanmelden voor praktijkonderwijs kan het hele jaar door.  

Donderdag 12 maart Gelegenheid om persoonlijk aan te melden.  

Woensdag 1 april 

2e ronde Onderzoek: LeerWegOndersteuning voor praktijkonderwijs, 

schakelklas, basis- kaderberoepsgerichte, gemengde en 

theoretische leerwegen. 

April/ Mei/Juni 
Gesprekken in verband met toelating; teamleiders bezoeken de 

basisscholen.  

Uiterlijk donderdag14 mei 
Ouders krijgen via de post de beslissing over de toelating van hun kind 

binnen.  

Donderdag 11 juni Introductiedag. 

 

Al deze data en activiteiten zijn terug te zien op onze site. www.piusx-college.nl  


