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HET TOELATINGSBELEID VAN HET CITADEL COLLEGE SCHOOLJAAR 2022 – 2023
1.
Algemene toelatingsvoorwaarden
Het Citadel College is een samenwerkingsschool voor voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo.
De school staat open voor alle levensbeschouwingen en stelt als belangrijke voorwaarde dat zowel
de leerling als zijn ouder(s)/verzorger(s) zich respectvol en positief betrokken opstellen naar de
school, de leerlingen en hun levensbeschouwelijke achtergrond, de werknemers en alle partijen die
met de school verbonden zijn.
2.
Aanmelding en plaatsing brugklas
Het Citadel College sluit zich met haar wervings- en aannamebeleid aan bij de afspraken die het
voortgezet onderwijs en het primair onderwijs in Nijmegen hebben gemaakt.
Dit betekent het volgende:
 de aanmeldingsformulieren moeten uiterlijk op 6 maart 2022 in bezit zijn van de school van
aanmelding;
 bij aanmelding moet er gebruik gemaakt worden van:
a. het aanmeldingsformulier van het samenwerkingsverband VO waarmee ouders zich
op een Nijmeegse school voor voortgezet onderwijs aan kunnen melden. Op dit
formulier wordt door de basisschool aangegeven wat het (diploma-)advies is, in
welke dakpanklas de leerling het best geplaatst kan worden en of de leerling extra
ondersteuning nodig heeft in het voortgezet onderwijs;
b. het aanmeldingsformulier 2022-2023 van het Citadel College (is vanaf half
januari te downloaden via de website).
Vrijdag 11 maart 2022 krijgen de ouders/verzorgers die hun kind aangemeld hebben, bericht of hun
kind voorlopig geplaatst is of niet.
Het Citadel College kent 2 locaties. In het gebouw aan de Griftdijk worden de
leerlingen gehuisvest die in de onderbouw in de theoretisch/havo-, havo/vwo of vwo+ klas of in
Lumen geplaatst zijn en die in de bovenbouw de theoretische leerweg, de havo of het vwo volgen.
Op het gebouw aan de Dijkstraat plaatsen we de leerlingen die in de onderbouw in de basis/kader
klas of kader/theoretisch klas of Onderweg zitten en die in de bovenbouw onderwijs volgen in de
basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg.

(Voorlopige) plaatsing
De plaatsing van de nieuw aangemelde leerlingen leerjaar 1 verloopt als volgt.
Plaatsing op het THV
Leerlingen met een basisschooladvies van theoretische leerweg/havo (TH) tot en met vwo+ worden
op de locatie Griftdijk geplaatst. Leerlingen met een advies theoretische leerweg kunnen zowel op
de locatie Griftdijk als de locatie Dijkstraat geplaatst worden. Over de uiteindelijke plaatsing wordt
besloten nadat advies bij de basisschool ingewonnen is. Het advies van de basisschool is bindend.
Voor het gebouw aan de Griftdijk-Noord geldt dat er maximaal 215 leerlingen geplaatst kunnen
worden in leerjaar 1.
Plaatsing op het VMBO
Leerlingen met een basisschooladvies van basisberoepsgerichte leerweg tot en met
kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg worden op de locatie Dijkstraat geplaatst. Leerlingen
met een advies theoretische leerweg kunnen zowel op de locatie Griftdijk als de locatie Dijkstraat
geplaatst worden. Over de uiteindelijke plaatsing wordt besloten nadat advies bij de basisschool
ingewonnen is. Het advies van de basisschool is bindend.
Voor het VMBO-gebouw aan de Dijkstraat geldt dat er maximaal 120 leerlingen geplaatst kunnen
worden in leerjaar 1.
In totaal worden er maximaal 335 leerlingen aangenomen op het Citadel College.
In geval van over aanmelding
In geval van een te groot aantal aanmeldingen:
1. worden de volgende leerlingen met voorrang geplaatst:
a. gezinsleden van leerlingen die al onderwijs volgen op onze school;
b. een aantal plekken wordt gereserveerd voor leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoete afkomstig van de basisscholen die in onze wijk staan (meer
informatie, zie bijlage);
c. gezinsleden van personeelsleden die werkzaam zijn op het Citadel College.
2. vindt loting plaats middels de onderstaande werkwijze:
Een mogelijke loting vindt plaats op 8 maart 2022. Bij de loting is tenminste een afvaardiging
van twee leden van de ouderraad aanwezig.
Loting gebeurt per onderwijssoort (basis/kader, kader/theoretisch, Onderweg,
theoretisch/havo, havo/vwo, vwo+, Lumen).
Het maximum aantal leerlingen dat we per (dakpan)klas plaatsen:
- basis/kader 18 leerlingen
- kader/theoretisch 24 leerlingen
- Onderweg 35 leerlingen
- theoretisch/havo 28 leerlingen
- havo/vwo/vwo+ 32 leerlingeni
- Lumen 50 leerlingen
Ouders/verzorgers van leerlingen die uitgeloot zijn, krijgen dat 9 maart 2022 telefonisch te
horen en dat wordt schriftelijk bevestigd in de brief van 10 maart 2022.

10 maart 2022 kunnen ouders van leerlingen die uitgeloot zijn contact opnemen met scholen
waar nog plaats is.
Protocol van de lotingsprocedure is opgenomen in de bijlage.
In de maanden maart en april heeft het Citadel College contact met de basisscholen van de
aangemelde leerlingen voor de warme overdracht.
Uiterlijk 27 april 2022 wordt het bericht over de definitieve plaatsing verzonden. In deze
brief wordt ook bekend gemaakt in welke dakpanklas de leerlingen geplaatst zijn.
Het overleg met de basisscholen kan soms opleveren dat een leerling op 27 april 2022 nog
geen uitsluitsel krijgt over plaatsing. In voorkomende gevallen wil dat zeggen dat het Citadel
College nader onderzoek doet naar de ondersteuningsbehoefte van de betreffende
leerlingen. Als uit dat onderzoek blijkt dat de school een of meer leerlingen vanwege
bepaalde problematiek niet de juiste ondersteuning kan bieden, wordt afgezien van
plaatsing. Leerlingen en ouders die op 27 april 2022 nog geen bericht van definitieve
plaatsing ontvangen hebben, krijgen uiterlijk 25 mei 2022 bericht over de plaatsing.
Voor leerlingen die het Citadel College vanwege specifieke ondersteuning niet kan plaatsen,
zoekt de school in het kader van haar zorgplicht een passende onderwijsvoorziening.
3. Toelatingsbeleid vwo-plus klas
Het Citadel College werkt met een vwo-plus klas. Om in deze klas geplaatst te worden, moet
aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
 het advies van de leerkracht groep 8 moet eenduidig vwo zijn;
 alle onderdelen uit het Cito – leerlingenvolgsysteem moeten een niveau-1
waardering hebben;
 uit het onderwijskundig rapport en het gesprek met de leerkracht groep 8 en de
motivatiebrief die de leerling geacht wordt te schrijven, moet blijken dat de leerling graag en
veel wil leren en ook gemotiveerd is om onderwijs te volgen in de VWO-plus klas.
4. Toelatingsbeleid Onderweg en Lumen
Op het Citadel College kunnen leerlingen kiezen voor het reguliere onderwijs of binnen
Lumen (thv) of Onderweg (vmbo) onderwijs te volgen.
Bij het reguliere onderwijs heeft de docent de regie over de stof, het tempo, de aanpak.
Leerlingen doorlopen middels een vaststaand rooster het curriculum.
Bij Onderweg/Lumen heeft de leerling de regie over het tempo en de aanpak. Leerlingen
maken zelf een dagplanning en worden hiervoor bijgestaan door een coach. De docent blijft
de regie houden over het eindresultaat.
Wil je meer weten over Onderweg/Lumen, bekijk dan de website. Op de website staat ook
informatie over voorlichtingsmomenten van Onderweg/Lumen.
Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met de school.
Als een leerling zich wil aanmelden voor Onderweg/Lumen geeft een leerling dit aan op het
aanmeldformulier. De keuze voor Onderweg/Lumen of het reguliere onderwijs moet voor 6
maart 2022 gemaakt worden en duidelijk aangekruist zijn op het aanmeldformulier van het
Citadel College. In het geval van loting wordt er namelijk ook geloot binnen
Onderweg/Lumen. Zie hiervoor hoofdstuk 2.

5. Toelatingsbeleid voor leerlingen die aangewezen zijn op extra ondersteuning.
Leerlingen die aangewezen zijn op intensieve ondersteuning kunnen alleen op het Citadel
College geplaatst worden als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. ouders geven op het aanmeldingsformulier aan dat hun zoon/dochter extra ondersteuning
nodig heeft. Ouders laten bij aanmelding ook weten wat de aard van deze ondersteuning is.
Wanneer na aanname blijkt dat gegevens niet bekend gemaakt zijn, is het mogelijk dat de school
haar standpunt met betrekking tot plaatsing of de mogelijk te leveren zorg herziet;
2. de ouders/verzorgers verlenen schriftelijke toestemming voor het opvragen van gegevens bij
de school van herkomst en tot inzage in test- en onderzoeksrapporten door een door het Citadel
College aan te wijzen deskundige;
3. uit de ontvangen gegevens blijkt dat:
- de leerling voldoet aan de toelatingscriteria voor de bestaande
onderwijssoort, en
- deelname aan klassikaal onderwijs mogelijk is, rekening houdend met de
op de school gebruikelijke klassengrootte, en
- de leerling voldoende zelfredzaam is en
- de benodigde orthopedagogische, didactische of anderszins noodzakelijke
begeleiding past binnen de reguliere begeleiding van de school, dan wel
volledig uit het aangevraagde of aan te vragen
ondersteuningsbudget kan worden gefinancierd en
- de noodzakelijke materiële voorzieningen aanwezig zijn dan wel volledig uit
het aangevraagde of aan te vragen ondersteuningsbudget kunnen worden
betaald, en
- er geen sprake is van problematiek die de veiligheid van de leerling zelf,
van medeleerlingen of van personeel in gevaar kan brengen, of die de
onderwijsparticipatie structureel bemoeilijkt (zoals bijvoorbeeld acting-outgedrag,
alcohol- of drugsverslaving), dan wel
- er geen sprake is van gedragsmoeilijkheden of een psychiatrische stoornis
vergelijkbaar met de indicaties voor zmok-onderwijs (cluster-4);
4. ouders/verzorgers meewerken aan het opstellen en evalueren van een
ontwikkelperspectief, waarin ook wordt vastgelegd welke actie wordt ondernomen
indien de school in een later stadium constateert dat de noodzakelijke begeleiding en/of
materiële voorziening toch onvoldoende is of niet verder kan worden gerealiseerd.
Mocht uit het onderzoek blijken dat het Citadel College de leerling niet de ondersteuning kan
bieden die hij/zij nodig heeft, dan zoekt de school in het kader van haar zorgplicht naar een
beter passende onderwijsvoorziening.
6. Gereserveerde plaatsen voor leerlingen die aangewezen zijn op extra
ondersteuning van basisscholen uit Lent en Oosterhout
Met de basisscholen in Lent en Oosterhout is afgesproken dat er in ieder geval
11 plaatsen gereserveerd worden voor leerlingen die thuis nabij onderwijs nodig hebben.
Het betreft de basisscholen De Geldershof, Samsam, Het Talent, De Oversteek, De Windroos
Lent, De Verwondering, De Verbinding, De Uitdaging en De Boomgaard.
De 11 gereserveerde plaatsen zijn bedoeld voor leerlingen die niet alleen op school maar
ook in hun thuissituatie extra ondersteuning krijgen en die voor hun schoolsucces
aangewezen zijn op een school voor voortgezet onderwijs in de wijk.

7. De toelatingscommissie van het Citadel College
De toelatingscommissie geeft uitvoering aan het hiervoor beschreven toelatingsbeleid van de
school. Het Citadel College heeft één toelatingscommissie.
De toelatingscommissie:
H. Peterse (afdelingsleider onderbouw Griftdijk)
M. Janssen (zorgcoördinator Griftdijk)
J. Spoelstra (zorgcoördinator Dijkstraat)
J. Heijs (afdelingsleider onderbouw Dijkstraat)
A. Jeuken (locatiedirecteur Dijkstraat) en tevens voorzitter

BIJLAGE
De lotingsprocedure
In geval van loting, zorgt het Citadel College voor een duidelijke en transparante gang van zaken. Om
dat te bereiken wordt het volgende gedaan:
2 ouders van de ouderraad nemen zitting in de lotingscommissie en zijn aanwezig bij de loting om
toe te zien op de afgesproken gang van zaken.
De gang van zaken bij loting
Voorbereiding
 Alle aanmeldingsformulieren worden bij binnenkomst gecontroleerd. Formulieren die niet
kloppen, worden met ouders in orde gemaakt. Aanmeldingen van leerlingen die niet mogelijk
zijn worden apart gelegd en daarvan worden de ouders op de hoogte gesteld.
 Alle aanmeldingsformulieren van leerlingen die een broertje of zusje op school hebben op
het moment van loting en van leerlingen waarvan één of twee van de ouders op het Citadel
College werkt, vallen buiten de loting omdat zij voorrang hebben bij plaatsing.
 De aanmeldingsformulieren van de leerlingen die in aanmerking komen voor
de 11 gereserveerde plaatsen op het Citadel College (locatie DS en GD) worden buiten de loting
gehouden omdat zij geplaatst worden op het Citadel College.
 Alle overige goedgekeurde aanmeldingsformulieren worden ingedeeld bij de
volgende 5 opleidingen:
Groep 1 basis-/kaderberoepsgerichte leerweg
Groep 2 kader-/theoretische leerweg
Groep 3 Onderweg
Groep 4 theoretische leerweg/havo
Groep 5 havo/vwo
Groep 6 vwo-plus
Groep 7 Lumen
 Bij een eenduidig advies van de basisschool waar geen dakpanklas advies is gegeven, bepaalt
de lotingscommissie in welke opleiding de leerling geplaatst wordt.
 De school kan bij deze indeling nog advies opvragen bij de leerkracht groep 8.
Uitvoering
 Bij de uitvoering is de voltallige lotingscommissie aanwezig (2 leden van de directie + 2 leden
van de ouderraad).
 De lotingscommissie gaat eerst na of de voorbereidingen conform de hiervoor beschreven
gang van zaken plaatsgevonden hebben. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden de
noodzakelijke aanpassingen nog gedaan.
 De lotingscommissie stelt vast binnen welke opleidingen loting noodzakelijk is. Dat is slechts
nodig wanneer het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
 Alle leerlingen die zich bij het Citadel College hebben aangemeld krijgen op basis van loting
(zie hieronder) een plaatsingsnummer van laag naar hoog. Het plaatsingsnummer op de lijst
bepaalt de volgorde waarin leerlingen een plaats krijgen op het Citadel College. Toedeling van de
plaatsen begint bij nummer 1.
 De lotings-/plaatsingslijst met namen van leerlingen, wordt vastgesteld volgens
de hieronder beschreven gang van zaken.
De namen van de leerlingen worden verzameld in een afgesloten box. In een tweede box zit
het aantal nummers dat overeenkomt met het aantal aanmeldingen. Vervolgens worden
één voor één namen van leerlingen getrokken uit de ene box en een nummer uit de andere
box.

Vervolgens worden eerst alle leerlingen geplaatst die in aanmerking komen voor de
eerdergenoemde voorrangsregelingen.
 De klassen worden vervolgens per opleiding gevuld op basis van
de eerder aangegeven aantallen per groep (zie punt 2).
 Van de geplaatste leerlingen en van de nummervolgorde van leerlingen die niet geplaatst
zijn, wordt een lijst gemaakt. Deze lijst wordt door alle leden van de lotingscommissie
ondertekend.
 De lotingscommissie komt aan het eind van het schooljaar nog eens bij elkaar. De
ondertekende lotingslijst wordt dan vergeleken met de lijst van leerlingen die definitief geplaatst
zijn. De directie verantwoordt de mogelijke veranderingen ten opzichte van de lotingslijst.


