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PROTOCOL AANNAME EN VERWIJDERING LEERLINGEN BSA ZAANSTAD 
 

Dit protocol is opgesteld op 15-10-2015 door de directeur/projectleider van BSA Zaanstad en 
vastgesteld op 30-10-2015 door de stuurgroep BSA Zaanstad.  

 
AANNAME leerlingen 

Op de BSA geldt: alle kinderen die voldoen aan de selectiecriteria (zie schema hieronder) zijn 

welkom. 

Goede resultaten, nieuwsgierig en geen gedragsproblemen!!! De toppers!!! 
 

Doelgroep: onderpresteerders of “high potentials”  
 
Onderpresteerder: leerling presteert structureel minder dan hij, op grond van zijn capaciteiten 
zou kunnen, en belandt als gevolg daarvan, ten onrechte op het VMBO. 
 
High potential: leerling presteert conform de verwachting, en stroomt ook uit naar het 
HAVO/VWO. Hoewel de leerling niet onder presteert zou hij toch baat hebben bij een 
uitbreiding van onderwijsleertijd. 
 
Resultaten  
Cito rekenen laatste 3 toetsen (overwegend I en  II scores) 
Cito begrijpend lezen laatste 3 toetsen (minimaal IV score, voorkeur vanaf III scores) 
 
Werkhouding  

- heeft brede interesse 
- is leergericht/betrokken 
- heeft doorzettingsvermogen 
- maakt huiswerk 
- kan samenwerken 

 
 
Motivatie 
Ouders zijn gemotiveerd om hun kind te ondersteunen, te stimuleren en te brengen en te halen. 
 

Gedrag 
- het onderpresteren mag niet te wijten zijn aan gedragsproblemen en het gedrag mag 

geen belemmerende invloed hebben op het onderwijsproces in de BSA groep. 
- levert een positieve bijdrage aan het pedagogisch klimaat 
- levert een positieve bijdrage aan het lesverloop, heeft een goede luisterhouding 
- levert een positieve bijdrage aan de studiecultuu 

 

Passend onderwijs 

Zoals gezegd, is iedereen welkom op de BSA. Toch kunnen er kinderen, na het doorlopen van 
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de selectiecriteria, worden aangemeld met specifieke onderwijsbehoeften (bijvoorbeeld 

aanpassing noodzakelijk aan het gebouw o.i.d.) In dat geval geldt onderstaand schema: 

1. Ons principe is: iedereen is welkom op de BSA. De selectiecriteria zijn daarbij leidend. 

Mochten er kinderen aangenomen worden met specifieke onderwijsbehoeften dan is 

het aan de BSA i.s.m. de school en ouders de opdracht om daar een passende invulling 

aan te geven. 

2. Indien er aanpassingen nodig zijn, dan wordt samen met ouders, de projectleider / 

directeur en de leverende school gekeken of dit op de BSA (i.s.m. betrokkenen) te 

organiseren is. Hiervoor dient een uiterste inspanning verleent te worden. Mochten 

deze aanpassingen niet realisatisch en/of mogelijk zijn, dan kan dit (in overleg) leiden 

tot afwijzing voor de BSA. 

3. Zijn er specifieke aanpassingen nodig (gebouw, middelen, ondersteuning) dan wordt 

deze aanvraag ingediend bij de stuurgroep. Dit gebeurt vanuit de leverende school 

i.s.m. de BSA. 

 
VERWIJDERING leerlingen 

Op de BSA doorlopen leerlingen, na aanname, de daarop volgende jaargroepen 

automatisch. Het komt voor dat leerlingen in de loop der tijd toch niet blijken te voldoen aan 

de omschreven criteria. Daarbij zijn vooral werkhouding en motivatie doorslaggevend. In die 

situaties hanteren we de volgende stappen. 

 

1. De docent signaleert ontbrekende BSA vaardigheden voor het succesvol kunnen 
doorlopen van de BSA.  

2. De docent brengt deze casus direct in tijdens het overleg met teamleden. 
3. Er vindt een klassenconsultatie plaats door een van de collega`s (in eerste instantie 

door de projectleider/directeur om te kijken wat de oorzaak hiervan is. Er wordt 
gekeken naar mogelijke aanpassingen in leerkrachtengedrag en leerlingengedrag.  

4. De bevindingen worden na bovengenoemde stappen besproken met leerling en 
ouders. Het gesprek wordt afgesloten met een doelstelling (uiterlijk 4 weken na het 
eerste gesprek). Tussentijds en aan het einde van die periode, worden ouders 
geïnformeerd over de voortgang. 

5. In het vervolggesprek (waarbij de projectleider altijd aanwezig is) wordt gekeken of 
aan de gestelde doelstellingen is voldaan. Aan de hand daarvan wordt een beslissing 
genomen: (direct) stoppen met de BSA of doorgaan. In dat laatste geval zullen 
vervolgafspraken worden gemaakt. 

6. Indien ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de BSA kunnen zij 
gebruik maken van klachtenregeling.  
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