
Onderwijs 10-14 Houten     Ruimte voor ontwikkeling & talent  

                    en kiezen wanneer JIJ er klaar voor bent. 
 

 

Onderwijs 10-14 Houten 
 

Aanmeldings-, intake- en plaatsingswijzer 
  

Inleiding 
In het Nederlandse onderwijssysteem is sprake van een knip tussen primair onderwijs (po) en 

voortgezet onderwijs (vo). Aan deze knip op 12-jarige leeftijd liggen geen onderwijskundige 

of pedagogische uitgangspunten ten grondslag. Onderwijs 10-14 Houten werkt vanuit het 

principe dat deze knip niet voor elke leerling bijdraagt aan een optimale 

onderwijsontwikkeling. Onderwijs 10-14 Houten richt zich op kinderen van 10 tot 14 jaar die 

baat hebben bij een andere, meer geleidelijke doorstroom en overgang van po naar vo.     

 

Wie komen er in aanmerking voor onderwijs 10-14 Houten?  
De doelgroep bestaat uit leerlingen die in het huidige systeem niet volledig tot hun recht 

komen en daardoor mogelijk niet op het juiste schoolniveau terecht komen. Onderwijs 10-14 

Houten is voor leerlingen die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en 

voor leerlingen die meer tijd en ruimte nodig hebben en de keuze voor het voortgezet 

onderwijs daarom nog uit willen uitstellen.  
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Aanmelden bij Onderwijs 10-14 Houten 
Onderwijs 10-14 Houten is voor zo veel mogelijk leerlingen toegankelijk. Wij vinden het 

belangrijk om iedere leerling het onderwijs en de begeleiding te bieden die hij of zij nodig 

heeft. Dit betekent dat wij mogelijk niet alle leerlingen kunnen plaatsen die zich aanmelden 

bij 10-14. Om te bepalen welke kinderen geplaatst kunnen worden, is de motivering van 

zowel het kind en de ouder(s)/verzorger(s), als van de huidige leerkracht van belang. Bij een 

start bij Onderwijs 10-14 Houten vindt naast een overdracht vanuit de basisschool 

(onderwijsbehoeften, kindkenmerken, motivatie en LVS-gegevens), met iedere leerling en de 

ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek plaats.  

 

Het aanmeldingsformulier wordt door de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en afgegeven bij de 

receptie van Onderwijs 10-14 Houten College de Heemlanden, De Slinger 48 of gemaild naar 

marjaindermaur@heemlanden.nl of contact@onderwijs1014houten.nl 

 

Het aanmeldingsformulier bevat de volgende onderdelen: 

• Gegevens leerling en ouder(s)/verzorger(s) 

• Korte motivatie voor Onderwijs 10-14 Houten van de leerling en ouder(s)/verzorger(s) 

 

Na ontvangst wordt er met kind en ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek gepland. Bij dit 

gesprek is de directeur en een begeleider/coach van Onderwijs 10-14 Houten aanwezig.  

Dit gesprek duurt maximaal een half uur. De kinderen presenteren zichzelf en hun motivatie 

in vijf minuten voor Onderwijs 10-14 Houten, dit kan bijvoorbeeld door middel van:   

• een (zelfgemaakt) voorwerp;  

• een filmpje;   

• een verhaal;   

• een andere eigen creatieve invulling.  

 

Met de ouder(s)/verzorger(s) wordt besproken wat verwacht wordt t.a.v. betrokkenheid en 

participatie. 

 

De plaatsingscommissie verzamelt alle gegevens van de aanmelding en besluit of de leerling 

voor plaatsing in aanmerking komt. Hierbij wordt gekeken of de leerling past binnen de 

zorgbreedte van Onderwijs 10-14 Houten. We proberen een evenwichtige heterogene groep 

(groepen) samen te stellen (bijvoorbeeld aantal meisjes en jongens). De intakecommissie 

brengt de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van de plaatsingsmogelijkheid. 

 

Bij een negatief plaatsingsadvies wordt de mogelijkheid geboden om een gesprek te hebben 

met een lid van de plaatsingscommissie. Samen met u kijken we naar een passend alternatief 

voor de leerling.  
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Planning aanmeldingsprocedure schooljaar 2021-2022 

 
 

Wat? Wanneer? Hoe? Wie? 
Aanmelding Tot 11 maart 

2021 

 

Invullen 

aanmeldingsformulier 

Leerling 

Ouder(s)/verzorger(s) 

 

Verwerken 

aanmeldings-

formulieren 

Direct na 

aanmelding 

(uiterlijk 12 

maart 2021) 

 

Verzamelen van 

aangeleverde gegevens 

Intakecommissie 

Directeur  

Medewerker po/vo 

Contact met huidige 

basisschool 

Vanaf de 

aanmelding 

t/m 12  maart 

2021 

Contact met basisschool 

voor gegevens OT + evt. 

aanvullende informatie die 

van belang zijn voor 

plaatsing 

 

Intakecommissie 

Intern begeleider 

Docent huidige 

school 

Intakegesprekken 

met leerling en 

ouder(s)/verzorgers 

Week 5,6,7,9, 

10 en 11 2021 

Kennismaken en 

persoonlijke toelichting 

van motivatie door leerling 

en ouder(s)/verzorger(s) 

Leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) 

en intakecommissie 

Contact met 

internbegeleider 

(po)/ondersteunings- 

coördinator (vo) 

Indien nodig 

tussen 15 en 

26 maart 

2021 

Persoonlijk contact waarbij 

persoonlijkheidskenmerken 

en ontwikkeling worden 

besproken 

 

Intern begeleider 

huidige school en 

Intern begeleider of  

ondersteunings-

coördinator vo 

Onderwijs 10-14 

 

Bepaling plaatsing 

leerlingen door 

plaatsingscommissie 

30 en 31 

maart 2021 

Keuze maken op basis van: 

- Aangeleverde gegevens 

- Gesprek met leerling en 

ouder(s)/verzorgers(s) 

- Gesprek intern begeleider 

met ondersteunings-  

coördinator. 

Plaatsingscommissie 

(intakecommissie + 

afdelingsleider 10-14 

en voor leerjaar 1 of 

2 van het vo de 

afdelingsleider 

onderbouw College 

de Heemlanden en 

Houtens)  

 

Bekendmaking 

plaatsing leerlingen 

Onderwijs 10-14 

Houten 

2 april 2021 Bevestiging wel of niet 

geplaatst via de post 

Plaatsingscommissie 

 


