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De scholen binnen Koers VO hebben met elkaar de opdracht om te zorgen voor een passende 

onderwijsplek voor elke leerling in onze regio. Het plaatsingsoverleg is een instrument van 

samenwerkingsverband Koers VO dat ingezet wordt als scholen er in onderling overleg niet 

uitkomen. Een leerling wordt alleen ingebracht met toestemming van ouders/verzorgers.  

 

A. Doel van het overleg 

Definitief besluit welke school de leerling plaatst.  

 

B. Wie zijn aanwezig? 

1. Elke school in de subregio wordt vertegenwoordigd door een plaatsingsbevoegde 

medewerker (zoals: lid intakecommissie, directeur, etc). Dit kunnen er ook twee zijn vanwege 

verschillende schoolniveaus.  

2. Voorzitter van het overleg is de coördinator van het Koersloket: Peggy Olthof. De secretariële 

ondersteuning wordt verzorgd door Marielle Agussalim.  

3. Er is altijd een Koersconsulent aanwezig.  

4. Er kunnen andere bij de leerling betrokken professionals aanschuiven, zoals leerplicht, 

basisschool, gedragsdeskundige vso-4. Dit wordt voorgelegd aan de voorzitter van het 

overleg.  

5. Het meebrengen van een stagiair wordt eveneens voorgelegd aan de voorzitter van het 

overleg.  

Bij dit overleg zullen geen ouders en/of leerlingen aanzitten. 

 

C. Wat is de werkwijze? 

1. Een leerling wordt in principe ingebracht door de v(s)o-school die er zelf niet in slaagt een 

passende plek voor de leerling te vinden. De eigen Koersconsulent is dan ondertussen 

betrokken. Eventueel kan een leerling worden ingebracht door een leerplichtambtenaar, een 

Koersconsulent of een Onderwijsconsulent. 

2. Er wordt gewerkt vanuit de in ons ondersteuningsplan beschreven grondhouding: “We helpen 

elkaar, we zeggen geen nee tegen elkaar”. Deze grondhouding impliceert ook wederkerigheid: 

leerlingen inbrengen betekent ook open staan voor leerlingen van een ander. 

3. U kunt een leerling aanmelden voor bespreking in een plaatsingsoverleg als u na meerdere 

verzoeken aan collega-scholen er niet in slaagt een passende plek te vinden.  

4. Als u een leerling wilt aanmelden voor bespreking, vult u het Aanmeldingsformulier 

plaatsingsoverleg in met recente informatie (zie bijlage 2). Vanzelfsprekend vraagt u ouders 

om instemming voor het inbrengen van hun kind in het plaatsingsoverleg.  

5. U kunt leerlingen aanmelden voor bespreking tot uiterlijk 5 werkdagen voor een 

plaatsingsoverleg (zie schema) via emailadres: plaatsingsoverlegzuid@koersvo.nl of 

plaatsingsoverlegnoord@koersvo.nl met als bijlage het compleet ingevulde 

Aanmeldingsformulier plaatsingsoverleg.  

6. U ontvangt de agenda voor het plaatsingsoverleg met de aanmeldingsformulieren 4 

werkdagen voorafgaand aan het overleg. 

7. U gaat na welke van de voor het plaatsingsoverleg aangemelde leerling(en) plaatsbaar zijn op 

uw locatie en zorgt voor onderbouwing hiervan.  

8. Uw aanwezigheid tijdens het plaatsingsoverleg is vanzelfsprekend. Afmelding of vervanging 

geeft u door aan: plaatsingsoverlegzuid@koersvo.nl of plaatsingsoverlegnoord@koersvo.nl  

(let op: vervanging door een plaatsingsbevoegde collega). 

9. Aangemelde leerlingen worden besproken op volgorde van onderwijsniveau (van laag naar 

hoog). In de agenda wordt –indien aan de orde en mogelijk- een tijdvak aangegeven. 

10. Tijdens het Plaatsingsoverleg geeft u aan of u de aangemelde leerling wel of niet kunt 

plaatsen met daarbij de onderbouwing.  

Spelregels Plaatsingsoverleg Koers VO 
Schooljaar 2018-2019 

Vastgesteld in Plaatsingsoverleg Noord d.d. 10-11-2015 en  

Plaatsingsoverleg Zuid d.d. 12-11-2015 – update jul 2017 – update oktober 2018 

mailto:plaatsingsoverlegzuid@koersvo.nl
mailto:plaatsingsoverlegNoord@koersvo.nl
mailto:plaatsingsoverlegzuid@koersvo.nl
mailto:plaatsingsoverlegNoord@koersvo.nl


Vastgestelde Spelregels in Plaatsingsoverleggen Koers VO  d.d.10 en 12 november 2015  2 

 

11. De inbrengende school noteert zelf de besluiten en afspraken uit het plaatsingsoverleg voor 

de ingebrachte leerling ten behoeve van het eigen leerlingdossier (motiveren/documenteren).  

12. Elke school noteert zelf de toezeggingen en afspraken die zij maakt aangaande een leerling. 

13. Koers VO evalueert jaarlijks de werkwijze van de plaatsingsoverleggen.  

 

 

D. Wie overlegt wanneer?  

1. Koers VO organiseert plaatsingsoverleggen in twee sub-regio’s: NOORD en ZUID,  

zie bijlage 1.  

- Bij Noord horen de schoollocaties in Rotterdam-Noord, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d 

IJssel, Lansingerland, Krimpenerwaard (Lekkerkerk), Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel).  

- Bij Zuid horen de schoollocaties in Rotterdam-Zuid (incl. Hoogvliet), Albrandswaard, 

Barendrecht, Ridderkerk. 

2. De overleggen zijn maandelijks, zie schema op website plaatsingsoverleggen.   

 

 

 

 


