
 
 

Toelatingsbeleid voor instroom  
 
Het aantal leerlingen bij IVO Deurne groeit nog elk jaar. In enkele van onze gebouwen lopen we mogelijk 
tegen het probleem aan dat de capaciteit onvoldoende is om alle potentiële leerlingen te plaatsen. Wij willen 
kwaliteit blijven bieden in onderwijs. Daarnaast staan we voor een goed pedagogisch klimaat en voor 
(sociale) veiligheid. Zodra er meer leerlingen in een deelschool zitten dan het gebouw toelaat, komen deze 
zaken onder druk te staan. Derhalve kunnen we het aantal leerlingen per deelschool niet groter laten worden 
dan het gebouw toelaat.  
 
In dit beleid wordt beschreven op welke manier en op welke gronden we een selectie maken en tot toelating 
overgaan.  
 
Uitgangspunten/kaders  
1. Het onderhavige toelatingsbeleid dient te voldoen aan de wettelijke uitgangspunten 

(gelijkheidsbeginsel, non-discriminatiebeginsel, instemming MR, transparantie).  
2.  Leerlingen moeten zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen.  
3. Voor elke deelschool wordt een maximum aantal leerlingen vastgesteld, bepaald door de capaciteit van 

het gebouw.  
4.  Op basis van het door IVO Deurne gehanteerde prognosemodel wordt het aantal toe te laten leerlingen 

per deelschool per leerjaar bepaald (rekening houdend met uitgangspunt 3).  
5.  Leerlingen die al binnen IVO Deurne staan ingeschreven en doorstromen naar een andere deelschool 

worden altijd geplaatst.  
6.  Broers/zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven bij IVO Deurne worden altijd geplaatst (mits men 

aan de plaatsingscriteria voldoet).  
7.  Op één vooraf vastgestelde datum (waarop alle van belang zijnde gegevens beschikbaar zijn) wordt over 

toelating beslist.  
8.  Indien het aantal aanmeldingen voor een deelschool voor ‘n leerjaar het voor dat leerjaar vastgestelde 

maximum overschrijdt, vindt selectie plaats.  

9.  Bij de selectie worden toelaatbare leerlingen, die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan 
ingeschreven op een adres in de gemeente Deurne, als eerste geplaatst. Voor de overige plaatsen wordt 
de toelating tot leerjaar 1 gebaseerd op de afstand van de basisschool waar de leerling van afkomstig is 
tot aan IVO Deurne. De hiervoor te hanteren afstand is de kortste afstand per fiets volgens de ANWB-
routeplanner. De dichter bij IVO Deurne gelegen basisscholen gaan voor op de verder weg gelegen 
basisscholen. Voor alle andere leerjaren wordt de op dezelfde wijze te bepalen afstand vanaf het 
woonadres gehanteerd.  

10.  Er wordt een hardheidsclausule opgenomen m.b.t. zwaarwegende sociale of medische omstandigheden.  
 
Uitwerking  
Vóór de aanmeldingsperiode wordt het maximaal aantal plaatsen per leerjaar per gebouw vastgesteld. Dit 
aantal is gerelateerd aan het totale aantal dat in de prognoses naar voren komt en aan de gebouwcapaciteit.  
Maximaal 2 % van dit aantal plaatsen wordt gereserveerd om leerlingen bij voorrang te plaatsen op grond 
van zwaarwegende sociale en/of medische omstandigheden (hardheidsclausule). De directie beslist over 
deze plaatsingen. 
 
Indien wordt voorzien dat het aantal aanmeldingen voor ‘n leerjaar het maximaal aantal plaatsen gaat 
overschrijden, wordt selectie toegepast. Daarbij gelden uitgangspunt 5, 6, 7 en 9. 
 
 


