
 
 
Addendum toelatingsbeleid Terra  Emmen 
 
In dit addendum geeft Terra Emmen aan op welke wijze zij nader invulling geeft aan het Toelatingsbeleid 
Terra VO en op welke wijze. 

SWV VO/VSO Zuidoost Drenthe 
De vormgeving van het samenwerkingsverband is gebaseerd op de gezamenlijke visie van de 
schoolbesturen.  

 

 

 

 
 
De visie betekent dat elke leerling op de juiste plek komt op basis van de ondersteuningsbehoefte. Het 
SWV heeft de volgende doelstelling uitgewerkt om de visie zoveel als mogelijk te benaderen: 
 
Het SWV creëert een integrale en regionale ondersteuningsstructuur die borgt dat:  

• alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, passend onderwijs krijgen; 

• er een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen is binnen en tussen de scholen 
(met een verbinding naar buiten); 

• zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces door maken. 

 
Enerzijds is het ondersteuningspalet van de regio met de beschrijving van de ondersteuningsprofielen 
leidend voor de structuur. Anderzijds is het inzetten van menskracht en middelen van het SWV 
richtinggevend.  
 
 
 
 
Datum aanleveren aanmelding basisschool 
Basisscholen leveren uiterlijk 15 maart de benodigde informatie voor aanmelding aan bij de vestiging. 
De aanmelding bestaat uit: 

- Het aanmeldingsformulier: 
o Gegevens ouders/verzorgers en kind 
o Het plaatsingsadvies van de basisschool 

- Het onderwijskundig rapport 
- Eventuele testgegevens 

 

Visie SWV VO/ VSO Zuidoost Drenthe 
Een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen waarbij voor leerlingen met 

ondersteuningsbehoefte op maat zo thuisnabij mogelijk onderwijsarrangementen 
georganiseerd worden gebaseerd op de methodiek van het handelingsgericht werken. 

 



 
Data voor aanmelding leerlingen die in aanmerking komen voor schoolverlatersonderzoek 
Een onderdeel van ons samenwerkingsverband is het OPDC. Basisscholen melden leerlingen, die in 
aanmerking komen voor een arrangement, aan bij het OPDC en nemen deel aan een voorgeschreven 
pedagogisch-didactisch onderzoek. De leerling wordt aldaar getest en de CvA bepaalt aan de hand van 
de testgegevens en de gegevens van de basisschool. 
Er zijn geen criteria meer om Extra Ondersteuning binnen de VO-scholen te plaatsen. Alleen voor TLV 
Pro gelden deze nog.  
 
Aanvullende toelatingseisen voor sportklas (indien van toepassing) 
Leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas (KB/TL) worden voor een toelatingsmiddag  
uitgenodigd. 
Tijdens diverse sportactiviteiten worden ze deze middag  beoordeeld op aspecten als motorische 
vaardigheden, conditie, spelinzicht, samenwerken, doorzettingsvermogen en leerbaarheid. Daarnaast 
hebben de sportdocenten een gesprek met iedere leerling individueel. Aan de hand van de bevindingen 
van deze middag en de gegevens van de basisschool wordt bepaald of de leerling wordt toegelaten tot 
de sportklas. 
 
Toelating tot het Groene Lyceum Terra Emmen 
Leerlingen die willen worden toegelaten tot het Groene Lyceum, worden in een lagere leerweg geplaatst 
dan het basisschooladvies aangeeft. Dit kan alleen op nadrukkelijk verzoek en toestemming van de 
ouders. Voordat de leerling in het Groene Lyceum  wordt geplaatst dienen de ouders dan ook hiervoor 
schriftelijk toestemming te geven.  De teamleider van het Groene Lyceum, de mevr.Verwey, beslist over 
de definitieve plaatsing. 
 
Toelatingscommissie leerjaar 1 en 2  
 
Deze toelatingscommissie bestaat uit de volgende personen: 
 
De heer   H.Reuvers  voorzitter en afdelingsdirecteur onderbouw 
Mevrouw K.Verwey  afdelingsdirecteur HGL 
Mevrouw L.de Boer      coördinator zorg en docent 
Mevrouw S.Vinke  coördinator zorg  en orthopedagoog  
 
 
Instroom van leerlingen in hogere leerjaren: 
Instroom van leerlingen verloopt via de decanen en de zorgcoördinatoren van Terra Emmen. Zij hebben 
contact met de school van herkomst van de leerling en wel met de teamleider van de betreffende 
leerweg. Samen kijken zij of de leerling plaatsbaar is (afhankelijk van het leerlingendossier). Daarnaast 
wordt door Terra bezien of in de desbetreffende leerweg plaats is voor de aangemelde leerling.  
Bij leerlingen die willen instromen in klas 3 wordt vooraf de cito toets 2 afgenomen. Het advies van de 
afleverende school en de uitslag van de test bepalen vervolgens in welke leerweg de leerling wordt 
geplaatst ( mits daarvoor ruimte is). 
 
OPDC: 
Terra Emmen maakt  deel uit van het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe. Een onderdeel van het 
Samenwerkingsverband is het OPDC. Leerlingen die in de CvA  zijn besproken en het advies “plaatsing op 
een andere locatie” ( lees het OPDC) krijgen, worden ingeschreven op één van de scholen voor 



voortgezet onderwijs uit het Samenwerkingsverband. Het is aan de ouders van de leerling op welke 
school de inschrijving plaatsvindt. Deze  school  is gedurende de periode ( maximaal 2 jaar) waarop de 
leerling onderwijs volgt op het OPDC verantwoordelijk voor de leerling. Op twee momenten in het jaar 
kan deze leerling, wanneer hij daar aan toe is, geplaatst worden op de school voor V.O. waar hij staat 
ingeschreven. Er vindt dan een warme overdracht plaats. Wanneer de leerling in klas 3 instroomt dan zal 
hij/zij, als hierboven vermeld,  eerst de cito toets 2maken.  
 
 
Toelatingscommissie leerjaar 3 en 4 Terra Emmen 
 
Deze toelatingscommissie bestaat uit de volgende personen: 
 
Mevrouw S. van der Meulen voorzitter en afdelingsdirecteur bovenbouw 
Mevrouw T. van Iterson  decaan en docent 
Dhr. E Schipper   decaan en docent 
Mevrouw L.de Boer      coördinator zorg en docent 
Mevrouw S.Vinke  coördinator zorg  en orthopedagoog  
 
 
 


