
Toelating tot Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College 
Basisschooladvies per type stamgroep 

 
Een leerling kan worden aangemeld voor een van de onderstaande stamgroepen. Daarbij hanteren wij de 
volgende adviezen: 

 
 Advies 

Stamgroep 1 Basis Basis met LWOO 
Stamgroep 1 Basis-Kader- 
gemengd 

Basis zonder LWOO 
Kader met of zonder LWOO 
Basis- Kader met of zonder LWOO 
Kader/ Gemengde leerweg (dubbeladvies) zonder LWOO of 
Kader/Mavo (dubbeladvies) zonder LWOO 

Gemengde leerweg zonder LWOO 

Theoretische leerweg zonder LWOO 

KOP- stamgroep Leeftijd tussen 12-14 jaar, geen analfabeet, tussen 3 maanden – 2 
jaar in NL. 

 
 

* voor lwoo gelden landelijke criteria. 
 
Toelatingsbeleid 

• De richtlijnen vanuit de Rotterdamse plaatsingswijzer gelden als leidraad bij de toelating van leerlingen. 
Wij zullen in alle gevallen de zorgplicht, zoals beschreven in de Wet Passend Onderwijs, invulling geven 
zodat iedere leerling tot zijn recht kan komen. Daarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling. 

• Als de intakecommissie tot de conclusie is gekomen dat de school niet aan de ondersteuningsbehoefte 
van een leerling kan voldoen, wordt de leerling doorverwezen naar een ander onderwijstype. 

• Wij nemen geen leerlingen aan die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs. Leerlingen die qua IQ 
en leerachterstand scores hebben in het grensgebied pro/lwoo kunnen, na dossieranalyse, in 
aanmerking komen voor de Focusstamgroep. 

• Bij inschrijving voor Focus CVO dienen ouders en leerlingen de Christelijke identiteit van de school te 
respecteren 

• Bij inschrijving voor Focus OZHW dienen ouders en leerlingen de openbare identiteit van de school te 
respecteren 

• Bij inschrijving voor OZHW Groen, binnen Focus Beroepsacademie, spreken ouders en leerlingen de 
intentie uit het groenonderwijs te willen volgen. 

 
 
Toelatingsprocedure 

1. Ouders krijgen de unieke code via de basisschool 
2. Ouders schrijven via de Focus-website in voor één van de aanmeldavonden. Ouders schrijven in op een 

tijdsblok en zien wat zij mee moeten nemen: 
a. Unieke code 
b. Kopie paspoort 
c. Pasfoto 
d. Evt. bijlagen als dyslexieverklaring of andere gestelde diagnoses. 

3. Ouders vullen het inschrijfformulier in. 
4. Ouders krijgen een brief mee waarin de verdere procedure vermeld staat en zij zijn zich ervan bewust 

dat het inschrijving nog geen garantie tot plaatsing is. 
5. Na de aanmeldavond hebben ouders ingeschreven en onderzoekt de intakecommissie of de leerling 

plaatsbaar is. De wettelijke termijn van 6 weken gaat in vanaf de laatste dag van de 
aanmeldperiode. 

6. Ouders krijgen binnen de termijn van 6 weken middels een brief een bevestiging van plaatsing, mits de 
leerlingaantallen geen aanleiding zijn tot loting na aanmeldronde 1: 



• Wanneer ouders het niet eens zijn met het plaatsingsbesluit, proberen we er eerst samen uit te komen. 
Wanneer dat niet lukt, kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de directeur. Zij neemt dan het 
definitieve besluit. 

• De procedure van intake en plaatsing vindt plaats binnen zes weken, eventueel verlengd met vier weken 
als nader onderzoek nodig is. 

 
 
 
Maximum aantal leerlingen per opleiding 
300 leerlingen in leerjaar 1. 
We hanteren twee voorrangsregels, indien we meer dan 300 leerlingen moeten plaatsen: 

 
1. Alle leerlingen woonachtig in Barendrecht en Albrandswaard 
2. Alle leerlingen van de OZHW basisscholen 

 
Indien we meer dan aangemelde 300 leerlingen krijgen, die ook plaatsbaar zijn, gaan we over tot loten conform 
de Rotterdamse Plaatsingswijzer. 
We hanteren eerste de voorrangsregels en starten de lotingsprocedure voor de overige beschikbare plekken. 

 
Begeleiding van de overstap van basisschool naar onze school 

• Wij verzorgen introductiedagen op school in de eerste week van het schooljaar voor onze nieuwe 
eerstejaars leerlingen. Daarbij worden leerlingen uit hogere leerjaren ingezet om de eerstejaars te 
begeleiden. 

• Indien mogelijk, ook kijkend naar het schooladvies, worden leerlingen bij bekenden in de stamgroep 
(vriend/groepsgenoot uit groep 8/zelfde omgeving) geplaatst. 

• De leerlingen krijgen een vaste coach die wekelijks een coachgesprek voert met de leerling. 
 
Contactpersoon 
Leerling administratie Focus Beroepsacademie 
info@focusberoepsacademie.nl 
mw. J. Kooreman 
j.kooreman@focusberoepsacademie.nl 

 

mailto:info@focusberoepsacademie.nl
mailto:j.kooreman@focusberoepsacademie.nl

	Basisschooladvies per type stamgroep
	Toelatingsbeleid
	Toelatingsprocedure
	Maximum aantal leerlingen per opleiding
	Begeleiding van de overstap van basisschool naar onze school
	Contactpersoon

