
 

Voor Heliomare College Heemskerk afdeling VVO (vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl, 

havo) en entree geldt per direct voor schooljaar 2022-2023 een leerlingenstop voor zij-

instromers voor bijna alle groepen. 

 

Leerlingstop Zij-instroom 

Onder zij-instroom valt alle instroom na het eerste leerjaar én alle instroom na de start van 

het schooljaar. Om de leerlingen voldoende te kunnen voorzien in de 

ondersteuningsbehoeften, hanteren wij een maximaal aantal leerlingen per klas. Als dat 

aantal bereikt is, kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer toelaten. Dit geldt voor zowel de 

reguliere klassen als voor de ontwikkelklas en trajectklas.  

Voor de trajectklas geldt aanvullend dat er ook plek moet zijn in de klas waarin de leerling 

gaat instromen.  

 

Procedure 

Aanmeldingen voor zij-instroom worden op volgorde van binnenkomst in behandeling 

genomen. Als de leerling wordt aangemeld voor een klas waarvan het maximaal aantal 

leerlingen bereikt is, dan kunnen we de leerling helaas niet toelaten. De aanmelding kan dan 

verder niet onderzocht worden en de wettelijke zorgplicht in het kader van passend onderwijs 

vervalt. Wij zullen dan ook niet verder zoeken naar een andere geschikte school. De school 

van inschrijving en het betrokken samenwerkingsverband gaan dan op zoek naar een 

passende oplossing.  

 

Wachtlijst 

Indien gewenst, kunnen wij leerlingen op een wachtlijst plaatsen voor klassen die vol zitten. 

Dan is het leveren van een volledig dossier noodzakelijk en moet de leerling eerst door de 

aanmeldcommissie plaatsbaar geacht worden. Plaatsing op een wachtlijst betekent geen 

schoolinschrijving en er is geen sprake van zorgplicht. Mocht er een plek vrijkomen, dan 

wordt contact opgenomen met de ouders van de leerling bovenaan de wachtlijst. Op basis 

van de meest recente gegevens van de leerling wordt dan opnieuw gekeken of de leerling 

kan worden toegelaten. Op dit moment kunnen we niet garanderen dat gedurende dit 

schooljaar een plek vrijkomt.  

 

 

 



 

In schooljaar 2022-2023 kunnen wij geen aanmeldingen voor zij-instroom meer in 

behandeling nemen voor onderstaande leerjaren en niveaus: 

Leerjaar 1   

Vmbo-basis/kader vol 

Vmbo-kader/theoretische leerweg Enkele plaatsen beschikbaar 

Vmbo theoretische leerweg/havo vol 

 

Leerjaar 2 
 

Vmbo-basis/kader vol 

Vmbo theoretische leerweg/havo Plaatsen beschikbaar 

 

Leerjaar 3 
 

Vmbo-basis/kader vol 

Vmbo theoretische leerweg vol 

Havo vol 

 

Leerjaar 4 
 

Beroepsgericht onderwijs vol 

Vmbo theoretische leerweg vol 

Havo vol 

 

Leerjaar 5 
 

Havo vol 

  

Specials  

Ontwikkelklas vol 

Trajectklas vol 

 

Voor schooljaar 2023-2024 geldt dat alleen leerlingen in het eerste jaar van de brugklas en 

entree zeker zijn van plaatsing. Zij-instromers zullen zeer beperkt plaatsbaar zijn. Dit is 

afhankelijk van onze tussentijdse uitstroom. 



 

Of en in welke groepen er zij-instromers geplaatst kunnen worden zal pas na de meivakantie 

duidelijk worden en via deze weg worden gecommuniceerd.  

Als er geen tussentijdse uitstroom plaatsvindt, zal de stop op zij-instromers ook voor het 

schooljaar 2023-2024 gelden. 

 


