Procedure betreffende een directe plaatsing (voor schooljaar 2022-2023)
Op de website van het samenwerkingsverband Sterk VO staat het volgende: Bij over aanmelding in
de eerste ronde kunnen de volgende leerlingen direct geplaatst worden:
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
In uitzonderlijke gevallen kan een school voor voortgezet onderwijs het besluit nemen om een
leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften direct te plaatsen. Ouders kunnen een verzoek
indienen voor een dergelijke directe plaatsing.
Deze plaatsing vindt plaats in uitzonderlijke gevallen als aangetoond kan worden dat de betreffende
VO school de enige school in Utrecht is die dit passende onderwijs kan bieden. Het is goed om in de
overweging mee te nemen dat elke school voor voortgezet onderwijs in Utrecht een verplichting
heeft om passend onderwijs te bieden. Uitzonderingen worden dan ook vooral gemaakt op het
gebied van woonlocatie en logistieke beperkingen om naar school te komen en gaan. Daarnaast zijn
sommige ernstig fysieke beperkingen soms een reden een aanvraag in te dienen. Leerstoornissen zijn
geen reden om een rectorsplaatsing te verlenen.
De procedure is als volgt:
• De ouders van de leerlingen geven uiterlijk 1 februari aan een verzoek tot directe plaatsing te
willen aanvragen, inclusief de benodigde stukken.
• De ouders ondersteunen dit verzoek met een persoonlijk schrijven waaruit blijkt dat de
betreffende VO school de enige school is waar het onderwijs passend is/gemaakt kan
worden. Dit verzoek is aangevuld met bewijsmateriaal waaruit de speciale
ondersteuningsbehoefte blijkt. Dit kunnen medische gegevens zijn, of testuitslagen, of
verklaringen van de basisschool. Ook de locatie van de woonplek kan hier een belangrijke rol
spelen.
• De Basisschool ondersteunt dit verzoek en onderbouwt dit in een schriftelijke verklaring.
• De VO school besluit over de directe plaatsing en raadpleegt daarvoor de volgende personen:
- kernpartners (schoolarts, buurtteam, leerplicht, samenwerkingsverband)
- de coördinator passend onderwijs
- de teamleider brugklas
- de rector/schoolleiding
• Na de besluitvorming zullen de ouders schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de
uitkomst van het plaatsingsoverleg. Dit gebeurt uiterlijk op 8 maart 2023.
Het verzoek tot directe plaatsing kan ingediend worden, door te mailen naar:
Dennis Smeding: plaatsingscommissie@amadeuslyceum.nl

