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Deel 1 Kinderopvang
Plateau heeft uitstekende kindcentra met daarin kinderopvang, peuteropvang, onderwijs en
buitenschoolse opvang. Onze kinder- en peuteropvang valt onder de wet kinderopvang. Plateau
heeft geen gastouderopvang. Voor de kinderopvang zijn alle kinderen van 0 – 4 jaar welkom. Plateau
heeft tal van arrangementen voor uw kinderen. Na aanmelden en contracteren is uw kind toegelaten
tot het kindcentrum. In paragraaf 2 van de wet kinderopvang wordt de kinderopvangtoeslag
beschreven. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de belastingdienst. Voor kinderen vanaf 2 jaar zijn
er binnen de gemeente Assen financiële regelingen voor peuters.
Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Deel 2 Onderwijs
Voor het onderwijs is het beleid toelaten in het primair- en speciaal onderwijs en schorsen
en verwijderen in het primair- en speciaal onderwijs beschreven in de wet op het primair
onderwijs (WPO Par. 4) en de wet expertisecentra (WEC Par. 3).
Onder toelatingsbeleid wordt verstaan: alles dat in relatie staat tot de toelating van een leerling
tot ons onderwijs in de kindcentra. Hieronder vallen zowel aanmelden, toelaten en inschrijven als in
voorkomende gevallen schorsing en verwijdering.
De bevoegdheid om te beslissen over toelating, schorsen en verwijderen ligt bij het bevoegd gezag
c.q. de directeur-bestuurder. Deze bevoegdheid is bij Plateau gemandateerd naar de directeur van
het kindcentrum.
Aanmelding
Ouders hebben de gelegenheid een schriftelijke aanmelding te doen bij het Kindcentrum van
keuze vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt1 en zo mogelijk ten minste 10
weken voor de datum waarop de toelating wordt gevraagd.
In het speciaal (basis)onderwijs worden kinderen uitsluiten toegelaten op basis van
een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.
Inschrijven
Inschrijven voor het basisonderwijs
Als het kind 3 jaar en 10 maanden is mag het komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf dagen.
Indien de directeur van het Kindcentrum twijfels heeft of het voldoende ondersteuning kan
bieden aan de leerling, wordt deze periode voor observatie gebruikt. Daarna gaat de directeur van
het Kindcentrum tot een definitieve toelatingsbeslissing over. Als het kind vier jaar is, mag het
meteen naar het Kindcentrum.
Kind komt van een andere basisschool
Bij aanmelding moet de directeur van het Kindcentrum een uitschrijvingsformulier van de vorige
school hebben alvorens tot inschrijving over kan worden gegaan. Tevens ontvangt het
ontvangende Kindcentrum een onderwijskundig rapport van de vorige school.
Kind komt van de speciale (basis)school binnen het samenwerkingsverband (terugplaatsing).
Algemeen uitgangspunt is dat binnen een jaar na plaatsing op de speciale school of de speciale
basisschool [afgekort S(B)O] een beslissing wordt genomen over terugplaatsing.
Het speciaal (basis)onderwijs geeft een onderwijskundig rapport aan het ontvangende Kindcentrum.
In het onderwijskundig rapport is een hoofdstuk gewijd aan de terugplaatsing. Dit hoofdstuk wordt
in overleg opgesteld en bevat in ieder geval:
a) de reden van plaatsing op S(B)O;
b) de wijze waarop S(B)O op de ondersteuningsvraag is ingegaan en wat dit heeft opgeleverd;
c) de gronden waarop het kind kan worden teruggeplaatst;
d) de vorm van ondersteuning die is gewenst;
e) het perspectief van de leerling.
Kinderen van 6 tot 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet
beheersen.
Indien er bij het kindcentrum een anderstalig kind wordt aangemeld, bestaat er de mogelijkheid om
dit kind eerst onderwijs te laten volgen in de TaalklAssen (internationale schakelklas CKC/Plateau).
De taalklas is een onderwijsvoorziening waarop kinderen tijdelijk een intensief traject doorlopen
waarbij het hoofddoel is het zich eigen maken van de Nederlandse taal. Om in aanmerking te komen
voor een plaats in de TaalklAssen moet het kind aan een aantal voorwaarden voldoen.
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Voorwaarden voor plaatsing in de TaalklAssen;
• Het kind is woonachtig in de gemeente Assen of omringende gemeentes (gebied van het
samenwerkingsverband);
• Het kind is korter dan twee jaar in Nederland;
• Het kind heeft een verblijfsstatus;
• Het kind beheerst de Nederlandse taal onvoldoende om deze als instructietaal te kunnen laten
fungeren;
• Het kind moet tussen de 4 en 13 jaar oud zijn.
Voor aanvang van de onderwijsperiode vindt er een intakegesprek plaats tussen de directeur van
de TaalklAssen en de ouders.
Weigering
In principe zijn alle leerlingen welkom op onze kindcentra. In uitzonderlijke situaties kan er toch
sprake zijn van weigering van leerlingen. Dit kan als sprake is van een of meer van de volgende
redenen.
1. verstoring van de rust en veiligheid op het kindcentrum,
2. het kindcentrum kan de vereiste (onderwijskundige) ondersteuning niet bieden,
3. de groep is vol.
Directeuren baseren hun voornemen om een leerling te weigeren op onder meer:
Ad 1
De regels die in de schoolgids zijn omschreven.
Ad 2
De ondersteuning die het kindcentrum kan bieden en de grenzen daaraan, zoals omschreven
in hun ‘schoolondersteuningsprofiel’ (SOP).
Ad 3
De onderwijskundige en organisatorische doelstellingen van het kindcentrum, zoals
omschreven in de schoolgids, de huisvestingsituatie van het kindcentrum, de omvang van
de groep en de mogelijkheid om onderwijs te volgen op een andere dichtbij huis
gelegen het Kindcentrum.
Procedure van aanmelding bij een Kindcentrum
a) Ouders melden hun kind minimaal 10 weken voor de beoogde toelatingsdatum schriftelijk aan
bij het kindcentrum van hun voorkeur. De minimale leeftijd van aanmelding is 3 jaar;
b) Aanmelding bij meerdere kindcentra is mogelijk, maar dit moet op het aanmeldingsformulier
worden vermeld en het kindcentrum van voorkeur moet worden aangegeven;
c) Bij de aanmelding wordt toestemming gevraagd aan ouders voor het opvragen van
aanvullende relevante informatie bij derden. Dit wordt aangegeven op het aanmeldformulier;
d) Het aanmeldformulier wordt naar waarheid ingevuld en ondertekend door ouders;
e) De directeur van het kindcentrum onderzoekt aan de hand van de aanmelding en de aanvullende
gegevens van
derden welke ondersteuningsbehoefte het
kind nodig heeft.
Op
basis
van het schoolondersteuningsprofiel bepaalt de directeur of aan de ondersteuningsbehoefte
kan worden voldaan;
f) Binnen 6 weken na aanmelding neemt de directeur van het kindcentrum een beslissing op de
aanvraag. Deze termijn mag één maal met 4 weken worden verlengd. Dit wordt schriftelijk
medegedeeld aan de ouders;
g) Indien het kindcentrum niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, gaat
de directeur van het kindcentrum in overleg met de ouders op zoek naar een kindcentrum die
het kind wel toe kan laten (zorgplicht). Zo nodig kan dit een onderwijsinstelling voor
speciaal basis
onderwijs (SBO)
of voor speciaal
onderwijs
(SO) zijn. Hierbij is sprake
van resultaatverplichting (artikel 40 lid 4 WPO).
Aanmelding bij een school voor speciaal basis onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs
Rechtstreekse aanmelding
In principe verloopt de aanmelding voor het SBO of (V)SO via de directeur van het kindcentrum.
Wanneer in de voorschoolse situatie echter al sprake is van speciale ondersteuning door een
instelling kan in een vroeg stadium contact gezocht worden met het SBO of SO. Het SBO of
SO inventariseert de specifieke ondersteuningsbehoefte van het kind en vraagt zo nodig een
toelaatbaarheidsverklaring aan bij
de
Commissie
van
Toelaatbaarheid
van
het
samenwerkingsverband
22-01
Passend
Onderwijs.
Wanneer
de Commissie
van
Toelaatbaarheid een toelaatbaarheidsverklaring af geeft, kan de school voor SBO of SO het kind
toelaten. De school en ouders kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar aantekenen tegen het
besluit van het samenwerkingsverband tot het al dan niet afgeven van een
toelaatbaarheidsverklaring.
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Aanmelding via een kindcentrum
a) Kan het kindcentrum niet (meer) voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan gaat
de directeur
van het kindcentrum in
overleg
met
de
ouders op
zoek naar
een kindcentrum die wel aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, zo nodig een school
voor SBO of (V)SO. De directeur van het kindcentrum heeft hierbij resultaatsverplichting
(artikel 40 lid 4 WPO);
b) Indien het gaat om een school voor SBO of (V)SO, dan moet de school een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het
samenwerkingsverband 22-01 Passend Onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een
toelaatbaarheidsverklaring is een onafhankelijk deskundigenadvies vereist;
c) Wanneer de Commissie van Toelaatbaarheid een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft kan de
school
voor
SBO
of
(V)SO
het
kind
toelaten. De
directeur
van het
verwijzende kindcentrum heeft hierbij aan de resultaatsverplichting voldaan;
d) Als de ouders akkoord gaan met het passende aanbod melden zij het kind aan bij de
betreffende speciale (basis) school;
e) Het kindcentrum schrijft de leerling uit en draag het onderwijskundig rapport over;
Plaatsing
Het hierboven beschrevene heeft betrekking op kindcentra als totaliteit en niet op de eventueel
binnen het kindcentrum te onderscheiden afzonderlijke onderdelen (zoals een dislocatie of
noodgebouwen). Nadat aanmelding en toelating hebben plaatsgevonden wordt beslist over de
plaatsing. De directie bepaalt op welke locatie de leerling het onderwijs gaat volgen.
Schorsen
Met de invoering van de Wet passend onderwijs per 01-08-2014 is er een wettelijke basis voor het
primair onderwijs om een leerling te schorsen (artikel 40c WPO en artikel 40a WEC). In geval van
ernstig wangedrag kan een kind, bij wijze van straf, maximaal vijf dagen de toegang
tot het kindcentrum ontzegd worden. Dit gebeurt door het bevoegd gezag. De directeur
van het Kindcentrum zal na melding aan directeur-bestuurder Plateau en de leerplichtambtenaar de
maatregel schriftelijk bekend maken aan de ouders/verzorgers van de leerling. Bij een schorsing van
meer dan één dag stelt de directeur van het kindcentrum de Inspectie van het Onderwijs schriftelijk
en met opgaaf van redenen in kennis. Ouders kunnen hiertegen bezwaar aantekenen bij de directeur
van het kindcentrum. Het kindcentrum zorgt dat de leerling werk mee naar huis krijgt zodat een
leerachterstand zoveel mogelijk wordt beperkt.
Verwijderen
In uiterste gevallen kan de directeur van het kindcentrum overgaan tot verwijdering van een
leerling. Dit is mogelijk als onderwijskundige maatregel of als sanctie bij ernstig wangedrag. Bij
verwijdering wordt de procedure gehanteerd, zoals beschreven in de bijlage (juridische katern van
VOS/ABB op onze website plaatsen en link vernieuwen). Ouders kunnen tegen een voorgenomen
besluit tot verwijdering bezwaar aantekenen bij het de directeur van het kindcentrum.
Bezwaar
Bij een geschil over de verwijdering of weigering tot toelating, kunnen ouders ervoor kiezen om een
bezwaarschrift in te dienen bij de directeur-bestuurder Plateau. Dit bezwaarschrift moet binnen zes
weken nadat het verwijderingsbesluit is genomen, zijn ingediend. Vervolgens dient de directeurbestuurder Plateau binnen vier weken een beslissing op het bezwaar te nemen (artikel 40 lid 12 en
artikel 63 lid 3 WPO en artikel 61 lid 3 WEC). Ouders kunnen er ook voor kiezen om een geschil
aanhangig te maken bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De procedure termijn heeft de commissie
op haar website beschreven.
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