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Aanmeldingsprocedure integratieklas De Blauwe Bloem 
 
Overweegt u om uw kind aan te melden voor De Blauwe Bloem? Aan een aanmelding gaat altijd een 
uitgebreide intake-procedure vooraf. Hieronder leest u hoe een aanmelding in zijn werk gaat.  
 
Oriëntatie:  
Voor oriëntatie en eventuele aanmelding neemt u contact op met de MBS Eindhoven, met de 
teamleider van de  VSO-afdeling: Mw. Marinka van Kempen, tel. 040-2515859.  
Het eerste gesprek vindt plaats op de locatie van het Novalis College, in De Blauwe Bloem. Dit is een 
algemene, eerste kennismaking met de MBS Eindhoven, het Novalis College en met De Blauwe 
Bloem. Bij dit gesprek is de intern begeleider van het VSO van de MBS Eindhoven aanwezig samen 
met de leerkracht van De Blauwe Bloem. Bij dit gesprek is uw zoon/dochter nog niet aanwezig, 
omdat nog niet duidelijk is of uw kind ook werkelijk ingeschreven kan worden in de integratieklas.  
U krijgt tijdens het eerste oriëntatiegesprek informatie over het onderwijs in de integratieklas. Ook 
wordt de procedure van aanmelding nader toegelicht.  
Na het kennismakingsbezoek maakt u als ouders de afweging of u uw kind wil aanmelden voor de 
integratieklas.  
 
Aanmelding: 
Als u na het kennismakingsbezoek besluit dat u uw zoon/dochter wil aanmelden voor De Blauwe 
Bloem geeft u dit schriftelijk te kennen aan de teamleider van het VSO, middels een compleet 
ondertekend aanmeldformulier. Bij meerdere belangstellenden worden de aanmeldingen op 
volgorde van binnenkomst van het getekende aanmeldformulier behandeld. 
Wanneer de MBS Eindhoven uw aanmeldformulier heeft ontvangen zal er door de MBS Eindhoven 
informatie opgevraagd worden over uw kind bij derden, zoals bijvoorbeeld de huidige school van uw 
kind. Bovendien wordt in deze periode uw zoon/dochter indien nodig geobserveerd in zijn/haar 
huidige klas en wordt deze leerling met de school van herkomst besproken. Op grond hiervan vindt 
een beeldvorming plaats en wordt bepaald of de MBS  Eindhoven (in dit geval De Blauwe Bloem-klas) 
een geschikte school voor uw kind is. Deze beeldvorming wordt vastgelegd in een aanzet tot een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het zorgteam van het VSO zal hierin ook betrokken worden. De 
beeldvormende periode duurt 6 weken. Indien nodig mag deze periode verlengd worden met 4 
weken.  
 
Besluitvorming: 
In de Commissie van Begeleiding (CvB) vindt besluitvorming plaats. U wordt door de teamleider van 
het VSO geïnformeerd over de uitkomst hiervan. Er zijn 3 mogelijke besluiten vanuit de CvB:  
* Uw kind kan worden toegelaten, 
* Er mist informatie om een beslissing te nemen, de beeldvormende periode wordt verlengd,  
* Uw kind kan  niet worden toegelaten.  
- Indien de CVB besloten heeft dat uw kind kan worden toegelaten tot de MBS, De Blauwe Bloem, 
dan zal de teamleider met u de inschrijving definitief maken door het invullen en ondertekenen van 
de inschrijfformulieren. Vanaf dat moment is de inschrijving een feit. Er zal dan ook bepaald worden 
vanaf welke datum de leerling kan starten in de groep en wanneer de leerling kan komen voor een 
kennismaking in de groep. Indien nodig kan de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) worden 
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aangevraagd. De aanzet tot het OPP wordt verstrekt aan de leerkracht van De Blauwe Bloem. Deze  
vult het OPP aan. De leerkracht neemt in overleg met de orthopedagoog contact op met de vorige 
school (of opvang) voor een zorgvuldige ‘warme’ overdracht van leerlinggegevens. 
Zodra uw kind 6 weken op school is, wordt het definitieve OPP met u besproken. 
- Indien blijkt dat De Blauwe Bloem niet de geschikte onderwijssetting is voor uw kind zal de 
teamleider van het VSO aan u uitleggen wat maakt dat uw kind niet plaatsbaar  is. U ontvangt  de 
reden van afwijzing daarna ook schriftelijk.  
 
 
Instroom interne leerlingen naar De Blauwe Bloem: 
Voor zittende MBS Eindhoven- leerlingen die gaan instromen in De Blauwe Bloem gelden 
bovenstaande procedures slechts ten dele: 
Ouders kunnen altijd een kennismakingsgesprek aanvragen bij de teamleider VSO als zij overwegen 
om hun kind onderwijs te laten volgen in De Blauwe Bloem. 
Vervolgens volgt ook hier een procedure via de CVB, alleen geldt hierbij de termijn van 6 weken niet, 
aangezien het kind al aangemeld is op de MBS en het dossier al bekend is op onze school. In de 
eerstvolgende CVB na het kennismakingsgesprek wordt besproken of de leerling al dan niet kan 
worden toegelaten tot De Blauwe Bloem. Interne leerlingen gaan altijd voor op de aanmelding van 
externe leerlingen. 
 
Moment van instroom nieuwe leerlingen in De Blauwe Bloem:  
Het bestuur van SSOE heeft besloten dat instroom in de scholen van SSOE alleen mogelijk is bij de 
start van het schooljaar of op 1 januari. Tussentijdse instroom kan alleen in uitzonderingsgevallen.  
Voor instroom in De Blauwe Bloem geldt deze richtlijn ook. Vanzelfsprekend is plaatsing ook 
afhankelijk van het aantal leerlingen dat op dat moment in De Blauwe Bloem is ingeschreven. 
 
 
Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor De Blauwe Bloem?  
 

• Uw kind heeft / komt in aanmerking voor een toelaatbaarheidsverklaring voor Voortgezet 
Speciaal Oderwijs (zml).  

• Uw kind is tenminste 12 jaar en hoogstens 14 jaar bij instroom in de Blauwe Bloemklas.  
• Uw kind is gemotiveerd om te werken met reguliere leerlingen en docenten van het Novalis 

College, en heeft daarnaast voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor integratielessen 
van De Blauwe Bloem.  

• Uw kind kan in een klas en schoolgemeenschap functioneren, gebaseerd op het 
onderwijsconcept van de vrijeschool.  

• Er is perspectief op uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk. 
 
 
Meer informatie: 
 
MBS Eindhoven 
Venetiëstraat 43 
5632 RM Eindhoven 
040-251 58 59 
 
www.mbseindhoven.nl 
www.novalis.nl 
 


