
 

    
Toelatingsprocedure Reeshof College, met eventuele loting……  
Het Reeshof College bestaat inmiddels 9 jaar. Alléén in schooljaar 2013-2014 en 2016-2017 heeft een loting plaatsgevonden.  
In de andere zeven schooljaren heeft er géén loting op het Reeshof College plaatsgevonden.  
  
Inleiding  
Het Reeshof College verwelkomt in schooljaar 2019-2020 maximaal 185 nieuwe eerste jaars leerlingen. Indien zich meer dan 185 leerlingen 
aanmelden die voldoen aan de toelatingscriteria en passen in het zorgarrangement van het Reeshof College, zal onderstaande procedure 
gevolgd worden.  
Leerlingen worden in een klas basis+/kader brugklas of in een klas kader+/theoretische brugklas geplaatst.   
  
Plaatsingscommissie  
Het Reeshof College kent een plaatsingscommissie. Deze bestaat uit teamleiders, de zorgcoördinator, leerlingbegeleiders en de directeur. Deze 
commissie bespreekt alle aanmeldingen. Ieder dossier wordt zorgvuldig besproken. De aandacht van de bespreking ligt vanzelfsprekend bij het 
voldoen aan de toelatingscriteria (fase 1) van het Reeshof College. Het gaat hier om het advies afgegeven door de basisschool én in de 2e fase 
wordt gekeken of de aangemelde leerling past in het zorgarrangement (fase 3) van de school.  
De vraag die hier beantwoord wordt is:  
‘Heeft de leerling extra ondersteuning nodig?’ En zo ja; ‘kan het Reeshof College deze extra ondersteuning bieden?’  
Het gaat er hier bij élk leerling dossier om of het Reeshof College de tools in huis heeft om de leerling het onderwijs te bieden waar hij recht op 
heeft. De uiteindelijke beslissing over plaatsing wordt genomen door de directeur.  
  
Werkwijze van aanmelding (12 en 14 maart 2019) tot plaatsing (17 april 2019):  
Na de sluiting van de aanmeldingstermijn op de laatste aanmeld dag (14 maart 2019, 21.00 uur) wordt het aantal aanmeldingen vastgesteld.  
Als het aantal aanmeldingen minder dan 185 bedraagt, worden alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria*, passen in het 
zorgarrangement** en passen bij het onderwijsaanbod van het Reeshof College, geplaatst.  
  
Zijn er méér dan 185 aanmeldingen op 14 maart 2019 – 21.00 uur, dan zullen de volgende fases worden doorlopen:  
  
Fase 1;  
Dossieronderzoek toelatingscriteria *  
Op vrijdag 15 maart 2019 zal bekeken worden of de aangemelde leerlingen voldoen aan de toelatingscriteria van het Reeshof College.  
De vraag wordt gesteld: past het advies van de leerling, afgegeven door de basisschool, bij het aanbod van de school?  
De directeur zal het aantal beschikbare plaatsen (per niveau) vaststellen. 
Zijn er na deze screening méér dan 185 aanmeldingen dan wordt overgegaan tot loting.  
  
Fase 2:  
Op maandag 18 maart 2019 zal er een loting plaatsvinden. De coördinator van het samenwerkingsverband PORTVOLIO! ziet erop toe dat de 
lotingsprocedure correct verloopt. In deze loting is er ruimte voor 185 leerlingen. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden dat er minimaal twee klassen bestemd zijn voor leerlingen die de kader+/theoretische leerweg gaan volgen. En 
daarnaast dat minimaal 80% van de beschikbare plaatsen gereserveerd wordt voor kinderen uit het stadsdeel Reeshof en 20% voor kinderen uit 
het overige deel van Tilburg en de randgemeenten.  
 
Betreffende ouder(s)/verzorger(s) zal/zullen over de uitslag van de loting worden geïnformeerd.  
Ook zal de betreffende basisschool hierover worden geïnformeerd.  
 
Uitgelote leerlingen hebben een plaatsingsgarantie op het Beatrix College (als aan de toelatingscriteria wordt voldaan van het Beatrix College) of 
het Campus 013 (bij het voldoen aan de toelatingscriteria van Campus 013). Hierbij moet de aantekening gemaakt worden, dat de ouder/ 
verzorger de leerling na advies ‘doorverwijzing’ van het Reeshof College, het Beatrix College respectievelijk Campus013 schriftelijk voor 17 mei 
kenbaar moet maken gebruik te willen maken van de ’plaatsingsgarantie’. Deze komt anders te vervallen. 
 
Fase 3;  
Dossieronderzoek zorgarrangement **  
- Na de loting worden in de periode maart/april de basisscholen bezocht voor de ‘warme overdracht’ (eindstreefdatum is 5 april 2019).  

- In de toelatingsvergadering wordt élk leerlingendossier zorgvuldig besproken. De vraag die hier beantwoord wordt is; heeft de leerling extra 
ondersteuning nodig? En zo ja, kan het Reeshof College deze extra ondersteuning bieden? Kortom, past de leerling in het zorgarrangement van 
het Reeshof College.  

- Na het overleg wordt het aantal leerlingen vastgesteld dat past binnen het zorgarrangement van het Reeshof College.  

- Vervolgens neemt de directeur een besluit inzake het aantal beschikbare plaatsen voor de klassen BB+/KB en de klassen KB+/TL.  
 
Fase 4;  
Nadat fase 3 afgerond is, wordt door de directeur van het Reeshof College het definitieve besluit tot plaatsing of afwijzing genomen. 

 



Streven is om vóór de meivakantie:  
- Betreffende ouder(s)/verzorger(s) in te lichten waarvan hun zoon/dochter op basis van de ondersteuningsbehoefte NIET geplaatst kan worden 
op het Reeshof College. Dit zal gebeuren in een persoonlijk gesprek in week 16.  
 
Ouder(s)/verzorger(s) zullen na dit gesprek een schriftelijke schrijven ontvangen over het niet plaatsen. 
In deze brief zal ook opgenomen worden ‘hoe nu verder’.  
Ook zal de betreffende basisschool hierover worden geïnformeerd.  
 
- Betreffende ouder(s)/verzorger(s) in te lichten waarvan hun zoon/dochter op basis van de ondersteuningsbehoefte definitief geplaatst kan 
worden op het Reeshof College. Dit zal gebeuren per post middels een officieel bewijs van plaatsing op woensdag 17 april 2019 (ontvangst 
donderdag t/m zaterdag). Ook zal de betreffende basisschool hierover worden geïnformeerd.  
 
Ik ga er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd.  
Mocht u toch nog vragen over deze procedure hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.  
  
Esger van Baest, directeur Reeshof College  
  
  
 
 
*zie bladzijde 1 – toelatingscriteria  
- Er is plaatsingsruimte op de school van aanmelding (voor het RC geldt 185 leerlingen leerjaar 1);  

- Ouder(s)/verzorger(s) en leerling respecteren de grondslag van de school;  

- De leerling voldoet aan het inrichtingsbesluit, dat wil zeggen uitzicht moet hebben op het behalen van een diploma  
 
(dit betekent, dat een leerling met een advies PRO niet toelaatbaar is tot het vmbo Reeshof College).  
  
**zie bladzijde 1 – zorgarrangement RC  
Het Reeshof College kent een licht schoolondersteuningsprofiel. Onze medewerkers zijn opgeleid om bijvoorbeeld lichte concentratie-, ADHD-, 
ADD- en ASS-ondersteuning te bieden. Daarnaast werken wij met LWOO in de BB+/KB klassen. Voor ons is het uitgangspunt dat de 
ondersteuning in principe binnen de klassenstructuur vorm gegeven moet kunnen worden. Onze bekostiging is gebaseerd op een docent voor 
een klas van gemiddeld 25 leerlingen in de klassen basis en kader en 28 in de klassen gemengd/theoretisch. Wanneer de ondersteuning niet 
meer binnen deze context plaats kan vinden, dan zijn dit de grenzen van onze school.    
  
Extra ondersteuning   
 
Wij bieden in de extra ondersteuning Leerweg Ondersteunend Onderwijs aan leerlingen in de afdeling basis en kader. Wij kunnen de extra 
ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. De extra ondersteuning aan deze leerlingen wordt geboden in de klas, in een 
reguliere groepsgrootte (25). Bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen is in beginsel een onderwijsassistent aanwezig die 
betreffende leerlingen met LWOO de extra ondersteuning geeft.  
In de gemengd/theoretische leerweg wordt géén leerwegondersteunend onderwijs aangeboden.  
  
Enkele toegangen zijn voorzien van elektrisch bedienbare deuren. De gangen zijn breed genoeg voor elektrische rolstoelen. Op alle etages zit een 
mindervalidentoilet met alarm. Er is een aparte ruimte voor BHV én EHBO.   
Er is in het gebouw géén douche aanwezig voor mindervaliden.   
Wat wij als school niet doen is medische verzorging (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen) of hygiënische verzorging van een leerling, zoals 
verschoning of begeleid toiletbezoek. Daarnaast valt het vervoer van een leerling van en naar school onder de verantwoordelijkheid van 
ouder(s)/verzorger(s), evenals speciaal vervoer bij excursies. Extra leermiddelen worden onder bepaalde voorwaarden gefaciliteerd door school. 
Hiervoor is toestemming van de zorgcoördinator nodig. Wij bieden geen aparte en/of kleinere klassen of aparte lesroosters voor kinderen met 
gedragsproblemen of –stoornissen.   
 
Weigeringsgrond volgens de wetgeving  
Wettelijk mag het bevoegd gezag van een VO-school een leerling weigeren (niet toelaten) als:   
- de ouder(s)/verzorger(s) en leerling de grondslag van de school niet respecteren en onderschrijven  geen zorgplicht.  

- het basisschooladvies niet overeenkomt met de inrichting van de school  geen zorgplicht.  
 
(bijvoorbeeld voor het Reeshof College een advies praktijkonderwijs of een VWO-advies).  
- er geen plaatsruimte is  geen zorgplicht. Het Reeshof College hanteert de volgende getallen:  
 
Leerjaar 1 (7 klassen) – maximaal 185 leerlingen  BB+/KB = 25 en KB+/TL = 28  
Leerjaar 2 (8 klassen) – maximaal 200 leerlingen  BB/KB = 25 en TL = 28  
Leerjaar 3 (8 klassen) – maximaal 200 leerlingen  BB = 20 en KB = 25 en TL = 28  
Leerjaar 4 (8 klassen) – maximaal 200 leerlingen  BB = 20 en KB = 25 en TL = 28  
- de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan wat wij als school kunnen bieden  wel zorgplicht.  


