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Het Eligant Lyceum is een school in Zutphen voor havo en vwo. Er is een
toelatingsprocedure van toepassing op alle leerlingen die uit het (speciaal)
basisonderwijs doorstromen naar het Eligant Lyceum.
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1. Aanmelden
Ouders/verzorgers melden hun zoon/dochter aan via een digitaal aanmeldingsformulier. Dit
formulier is te vinden op de website van het Eligant Lyceum. Ouders kunnen dit formulier invullen
van 1 maart tot en met 15 maart (www.eligant.nl). Ouders ontvangen een bevestigingsmail als de
digitale aanmelding van hun zoon en/of dochter succesvol is afgerond en verzonden.
Aanmeldingen die ná 15 maart binnenkomen zijn in principe te laat. Deze leerlingen komen op de
wachtlijst en de aanmelding wordt alleen in behandeling genomen indien er naar het oordeel van de
schoolleiding nog plaats is binnen de betreffende afdeling.

2. Toelatingscriteria
Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs spelen drie zaken een belangrijke rol: het
basisschooladvies, het uitstroomprofiel (dit is een onderbouwing van het schooladvies op de vakken
rekenen, spelling en begrijpend lezen) en de informatie uit het onderwijskundig rapport (OKR)1.
Het basisschooladvies is het leidend criterium voor het vervolgonderwijs en dient kwalitatief
onderbouwd te worden. Daarbij kijkt de basisschool naar:
-

de aanleg en de talenten van een leerling;
de leerprestaties;
de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
de concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden
van een leerling.

De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor
het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere
toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in
groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De basisschool mag al deze gegevens
wel betrekken bij het schooladvies.
Basisscholen geven een enkelvoudig of een meervoudig advies aan het voortgezet onderwijs als
definitief instroomadvies. Dit advies geeft het niveau aan dat een leerling minimaal kan behalen.
Het advies kan eventueel aangevuld worden met informatie over hoe dit niveau het best bereikt kan
worden (bijvoorbeeld met welke onderwijsvorm of met welk brugklastype).
Let op: de basisschool vermeldt het basisschooladvies zowel op het onderwijskundig rapport (een
document van de werkgroep ‘POVO’ Zutphen die zich bezighoudt met de overstap van het
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs) alsook in het overstapdossier van OSO
(Overstap-Service-Onderwijs). Dit overstapdossier wordt door alle basisscholen in het land
gebruikt en is wettelijk verplicht. Om misverstanden te voorkomen, is het advies zoals dat in het
overstapdossier in OSO staat, uitgangspunt bij het plaatsen van leerlingen op onze school.

1

Momenteel wordt de (cito-)eindtoets afgenomen in april en speelt de uitslag alleen een rol bij een eventuele
heroverweging van het basisschooladvies door de basisschool.
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3. Toelating op het Eligant Lyceum
Leerlingen met een hav0-advies
Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een havo-brugklas.
Leerlingen met een havo/vwo-advies
Leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst in een vwo-klas en krijgen les op vwo-niveau.
Zo krijgen ze de kans om te laten zien of ze het vwo-niveau echt aankunnen. Uiterlijk op 31 maart
van het tweede leerjaar bepaalt de teamleider (na overleg met de coach van de leerling, de leerling
zelf en zijn ouders) of de leerling verder kan op de vwo-afdeling of dat de leerling zijn schoolcarrière
voortzet op de havo. Voor sommige leerlingen is het beter om juist ‘rustig’ te beginnen. Daarom kan
een leerling met een havo/vwo-advies er samen met zijn ouder(s) ook voor kiezen ‘veilig’ te
beginnen en van start te gaan in een havo-klas om van daaruit in de loop van de tijd op te stromen.
Deze voorkeur kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven.
Leerlingen met een vwo-advies (atheneum en gymnasium)
Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst op vwo-niveau. Leerlingen die goed zijn in talen
en geïnteresseerd in de klassieke oudheid, kunnen zich specifiek aanmelden voor het gymnasium.
Naast de reguliere vwo-vakken krijgen de leerlingen dan ook klassieke culturele vorming, Latijn en
Grieks aangeboden. Op het aanmeldingsformulier kan de voorkeur voor het gymnasium worden
aangegeven.
Eligant Buiten
Eligant Buiten is ons brede instroompunt in Vorden voor leerlingen met minimaal een havo-advies,
die wat meer tijd en/of aandacht nodig hebben2 om de overstap van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs te maken. Leerlingen van Eligant Buiten stromen in principe na één, twee of
drie jaar in op het Eligant Lyceum in Zutphen.

Leerlingen met een mavo/havo-advies
Leerlingen met een mavo/havo-advies zijn niet toelaatbaar tot de brugklas van het Eligant Lyceum.
Uit ervaring weten we, dat veel van deze leerlingen met goede begeleiding op termijn wél kunnen
doorgroeien naar havo-niveau. Daarom werken we samen met het Kompaan College.
Op het Kompaan College is een speciale mavo-opstroom-klas opgezet voor leerlingen met een
mavo/havo-advies die de ambitie hebben om door te stromen naar de havo. Voor leerlingen in deze
klas die laten zien dat ze het havo-niveau aankunnen, is gegarandeerd plek op het Eligant Lyceum.
Verdere informatie over deze mavo-opstroom klas is te vinden op de website van het Kompaan
College www.kompaancollege.nl. U kunt voor extra informatie ook contact opnemen met Marieke
van Loo (marieke.vanloo@eligant.nl) of Arnold van Gessel (rector@eligant.nl).

2

Zie ook het onderzoek van de VO-raad ‘verlengde onderbouw’.
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Indelen van leerlingen in de brugklas
Door de manier van werken op het Eligant Lyceum zitten leerlingen voor een deel in een vaste klas
en voor een deel in steeds verschillende samenstellingen. In het begin van het eerste schooljaar is
het voor veel leerlingen prettig om in ieder geval bij een bekende in de klas te zitten. Op het
aanmeldingsformulier kan de leerling aangeven bij welk vriendje of vriendinnetje hij graag in de klas
wil komen (mits ze voor hetzelfde niveau worden aangemeld). Natuurlijk moet het betreffende
vriendje of vriendinnetje het zelf ook graag willen. Vanaf de tweede klas worden de klassen niet
meer op basis van voorkeur van leerlingen ingedeeld. Schoolleiding en coaches kijken dan bij het
samenstellen van de klassen naar de meest ideale samenstelling van een klas voor een optimaal
leerklimaat.

4. Aantal beschikbare onderwijsplekken
Op het Eligant Lyceum is plaats voor maximaal 220 nieuwe brugklasleerlingen3. Er zijn drie redenen
waarom wij het aantal brugklasleerlingen moeten maximaliseren:
-

-

het aantal leerlingen op basisscholen in onze regio neemt de komende jaren af, wij
anticiperen op deze krimp door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen;
op het Eligant Lyceum werken we met een eigen onderwijskundig concept. Daarbij is veel
aandacht voor maatwerk. Voor ons is het van belang om daarbij goed zicht te hebben op de
ontwikkeling van iedere individuele leerling. Dat kan beter met een beperkt aantal klassen
per leerjaar;
het gebouw van het Eligant Lyceum biedt plaats aan ongeveer 1250 leerlingen. Met een
instroom van ongeveer 220 leerlingen en met een tussentijdse instroom van ongeveer 10
leerlingen per schooljaar komt de school op dat totaal aantal leerlingen uit.

Er is ruimte voor ongeveer 100 leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies en voor 120 leerlingen
met een vwo- of gymnasiumadvies. Na sluiting van de inschrijving wordt gekeken of er eventueel
geloot moet worden. We plaatsen de leerlingen op basis van onderstaande volgorde:
1) broertjes en/of zusjes van leerlingen die op het moment van loting op het Baudartius College
of op Het Stedelijk Zutphen of op het Eligant Lyceum staan ingeschreven;
2) meerlingen (waarvan één van de kinderen al is aangenomen);
3) kinderen van personeelsleden;
4) leerlingen van de Stichting Archipel (scholen voor openbaar onderwijs in Zutphen en
omgeving)4 en leerlingen van protestant-christelijke scholen5 uit ons voedingsgebied;
5) leerlingen van andere basisscholen.
De loting gebeurt onder toezicht van notaris Coops van kantoor Coops-Rouweler uit Zutphen. De
afgelopen drie schooljaren (2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022) is er niet geloot en hebben we alle
leerlingen kunnen plaatsen.

3

Dit is inclusief het aantal leerlingen dat van start gaat in Eligant Buiten.
Dit vanwege het feit dat Het Stedelijk van oorsprong een school voor openbaar onderwijs is.
5
Dit vanwege het feit dat het Baudartius College van oorsprong een school voor protestants-christelijk
onderwijs is.
4
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5. Uitgeloot, en dan?
Voor leerlingen die worden uitgeloot is er een goed vangnet. Met collega-schoolbesturen uit de
regio is afgesproken dat voor alle leerlingen met een havo-advies, een havo/vwo-advies of een vwoadvies uit ons voedingsgebied die zich uiterlijk op 15 maart aanmelden op het Eligant Lyceum en die
worden uitgeloot, gegarandeerd plaats is op onderstaande scholen:
-

Isendoorn College, Warnsveld (rector/bestuurder de heer E. Lutteke);
De Vrije School Zutphen (rector de heer M. Trouw);
Het Rhedens, locatie Dieren (bestuurder mevrouw M.M. Bunt);
Staring College, Lochem (bestuurder mevrouw C.E. Krist-Spit);
Etty Hillesum Lyceum, Deventer (voorzitter centrale directie de heer V.M. Assink).

Ook in Apeldoorn is er gegarandeerd plaats voor leerlingen die eventueel worden uitgeloot, alleen
kan de voorzitter van het college van bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, de heer Wim
Hoetmer, op dit moment nog niet aangeven op welke school voor havo en/of vwo er dan plaats is.
Leerlingen en ouders kunnen alleen gebruik maken van dit plaatsingsaanbod als ze zich gelijk na de
bekendmaking van de lotingsuitslag (maar uiterlijk op maandag 4 april 2022) aanmelden bij een van
bovenstaande scholen/besturen. Uiteraard ondersteunt het Eligant Lyceum leerlingen en ouders
daarbij en zorgt voor het doorsturen van alle gegevens.

6. Heroverweging schooladvies
In het kader van het toetsbesluit van de overheid waarmee de verplichte eindtoets een feit is, moet
de basisschool het schooladvies heroverwegen indien het toetsadvies van de eindtoets hoger is dan
het eerder afgegeven schooladvies. De basisschool is niet verplicht het schooladvies bij te stellen,
maar moet het uiteindelijke advies in alle gevallen motiveren. De heroverweging vindt plaats op de
basisschool.
Indien de basisschool besluit een hoger schooladvies af te geven na heroverweging, overlegt de
basisschool het gemotiveerde advies van heroverweging voor 5 juni aan de rector van het Eligant
Lyceum. Daarna volgen onderstaande stappen:
-

in de tweede week van juni kijkt het Eligant Lyceum of herplaatsing in de betreffende klas
mogelijk is. Uiterlijk op 14 juni laten we dit aan de leerling en ouder(s) weten;
indien het Eligant Lyceum niet in staat is de desbetreffende leerling te herplaatsen6 zal door
ouders gekeken moeten worden of ze de leerling toch laten starten op het eerdere niveau of
moeten zij kijken of er op een andere VO-school nog plaats is, passend bij het uiteindelijke
advies voor de leerling.

6

Gezien de wijze waarop wij ons onderwijs ingericht hebben, kunnen ook leerlingen in de havo-afdeling
makkelijk de lesstof op vwo-niveau volgen.
6
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7. Passend onderwijs
De wet Passend Onderwijs onderscheidt twee verplichte documenten: het ondersteuningsplan van
het samenwerkingsverband en het ondersteuningsprofiel van de scholen. In het ondersteuningsplan
stelt het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vast, zodat ouders weten wat
zij ten minste van iedere school in de regio mogen verwachten. In het schoolondersteuningsprofiel
(SOP) staat een beschrijving van de voorzieningen die daarnaast op elke school zijn getroffen voor
leerlingen die specifieke ondersteuning behoeven.
Het schoolondersteuningsprofiel van het Eligant Lyceum staat op de website van onze school
(www.eligant.nl/documenten). Alleen leerlingen waarvan de ouders en/of de basisschool duidelijk
op het aanmeldingsformulier hebben aangegeven dat er sprake is van een leerling met specifieke
onderwijsbehoefte(n), komen op het Eligant Lyceum in aanmerking voor die specifieke
onderwijsondersteuning voor een bepaalde periode. Van alle andere leerlingen wordt verwacht dat
ze op eigen kracht en zonder specifieke begeleiding of onderwijsondersteuning het reguliere
programma kunnen volgen. Leerlingen die vanuit het basisonderwijs en/of vanuit het speciaal
(basis)onderwijs worden aangemeld op het Eligant Lyceum kunnen worden toegelaten op het
Eligant Lyceum als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
-

-

-

ouders stellen eventuele onderzoeksrapporten aan de school beschikbaar en verlenen
schriftelijke toestemming tot het opvragen van gegevens bij de school van herkomst7 en tot
inzage in test- en onderzoeksrapporten door de onderwijszorgcoördinator van het Eligant
Lyceum en/of aan een door het Eligant Lyceum aan te wijzen deskundige;
uit de ontvangen gegevens blijkt, dat:
▪ de leerling voldoet aan de toelatingscriteria voor de gevraagde afdeling c.q.
onderwijssoort, zoals vastgelegd in het toelatingsbeleid van het Eligant Lyceum, en
▪ deelname aan klassikaal onderwijs mogelijk is, rekening houdend met de op het
Eligant Lyceum gebruikelijke klassengrootte;
▪ de leerling voldoende zelfredzaam is;
▪ eventuele noodzakelijke begeleiding past binnen de begeleidingsmogelijkheden van
de school (zie hiervoor ons ondersteuningsprofiel), dan wel vanuit mogelijke extra
gelden kan worden gefinancierd en formatief mogelijk en inpasbaar is of door
ouders extern is betrokken waarbij de behandelaar afstemt met school;
▪ eventuele (extra) materiële voorzieningen aanwezig zijn dan wel volledig uit
mogelijke extra gelden kunnen worden gerealiseerd en kunnen worden ingepast in
de voorzieningen van de school;
▪ 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 bemoeilijkt (zoals bijvoorbeeld acting-out-gedrag, alcohol- of
drugsverslaving dan wel gedragsmoeilijkheden of een psychiatrische stoornis);
ouders werken mee aan het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief van de
leerling. Daarin staat in ieder geval wat het te verwachten uitstroomprofiel is en de
onderbouwing daarvan. Ook wordt vastgelegd welke actie wordt ondernomen indien de
school in een later stadium constateert dat de leerling behoefte heeft aan een vorm of
intensiteit van ondersteuning die de school niet kan bieden.

7

Bij leerlingen die worden aangemeld voor de brugklas is een positief advies van de school van herkomst
verplicht.
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8. Tijdpad aanmelding

1 maart

De basisschool geeft aan kind en ouders het schooladvies.

15 maart

Ouders melden hun kind aan op het Eligant Lyceum door middel van het
digitale aanmeldformulier (deze is te vinden op onze website). Dit kan tot
en met 15 maart.

30 maart

Eventueel een lotingsprocedure door de notaris.

31 maart

Ouders van leerlingen die zijn uitgeloot worden gebeld.

4 april

Leerlingen die zijn uitgeloot melden zich uiterlijk op 4 april aan bij andere
VO-school.

7 juni

Aanleveren heroverwogen advies door PO aan VO. Uiterlijk 14 juni laat het
Eligant aan ouders en leerling weten of herplaatsing in de andere klas
mogelijk is.

Juni/juli:

Kennismaking met school en met de coach.
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