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HET BASISSCHOOLADVIES 

In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies van 
de basisschool. Het basisschooladvies bepaalt 
op welk niveau u uw kind kunt aanmelden bij 
een school voor voortgezet onderwijs. De 
basisschool kijkt hiervoor naar de 
ontwikkeling, interesses, motivatie, talenten 
en mogelijkheden van uw kind en naar de 
toets-gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 
Uw kind krijgt een enkel (bijvoorbeeld havo) 
of een dubbel niveauadvies (bijvoorbeeld 
vmbo tl / havo).  
 
Het basisschooladvies is bindend voor de 
scholen voor voortgezet onderwijs. Een school 
moet een leerling met bijvoorbeeld havo-
advies minimaal op havoniveau plaatsen. Bij 
een dubbel niveauadvies is het laagste niveau 
bindend. Zo moet een school een leerling met 
vmbo tl/havo advies minimaal op vmbo tl 
niveau plaatsen, en eventueel hoger.  
 
Aan het eind van groep 7 krijgt uw kind een 
voorlopig basisschooladvies. U kunt dan vast 
op zoek naar scholen voor voortgezet 
onderwijs die u en uw kind het meest geschikt 
lijken.  
 
In groep 8 krijgt uw kind vóór 1 maart het 
definitieve basisschooladvies. De basisschool 
geeft u aan het eind van het adviesgesprek het 
adviesformulier van uw kind mee. 
 
Bent u het niet eens met het basisschooladvies 
of met informatie in het onderwijskundig 
rapport (OKR)? Bespreek dit dan met de basis-
school. De school is niet verplicht om het 
schooladvies en/of de informatie in het OKR 
aan te passen. Blijft u het oneens? Dan heeft u 
als ouder het recht om uw standpunt 
schriftelijk vast te leggen. Uw standpunt wordt 
door de basisschool als bijlage toegevoegd aan 
het OKR. U ondertekent het onderwijskundig 
rapport voor gezien. 
 
De school voor voortgezet onderwijs heeft  

 
alleen het basisschooladvies nodig om te 
bepalen of zij uw kind kunnen plaatsen, en 
mag geen extra gegevens over uw kind 
opvragen bij u of de basisschool. Wel kan de 
school voor voortgezet onderwijs verlangen 
dat u en/of uw kind de identiteit van de school 
onderschrijft of respecteert. Ook mag een 
school voor voortgezet onderwijs, alleen áls ze 
een school met een bijzondere inrichting is 
(bijvoorbeeld als een groot deel van de lessen 
in het Engels wordt gegeven) een 
toelaatbaarheidsonderzoek doen. Zie ook 
pagina 5 onder ‘TOELAATBAAR’. Tenslotte 
moet de school voor voortgezet onderwijs -  
onder voorwaarden - onderzoek doen naar de 
extra zorg die uw kind eventueel nodig heeft 
(zie ook pagina 7 onder ‘EXTRA ONDER-
STEUNING (ZORG)’).  
 

ORIËNTEREN OP SCHOLEN 

Vanaf het begin van het schooljaar tot maart 
organiseren scholen voor u en uw kind 
scholenmarkten, open dagen en open les-
middagen. Zie www.schoolkeuzerotterdam.nl 
voor informatie over de Rotterdamse scholen 
voor voortgezet onderwijs en hun open dagen. 
 
Wil uw kind naar een brugklas waar 
bijvoorbeeld een groot deel van de lessen in 
het Engels wordt gegeven of waar kinderen 
heel veel les krijgen in theater, dans, kunst, 
muziek of sport? Dan is vaak een extra 
onderzoek nodig om hier toegelaten te 
worden. Zo’n onderzoek toetst alleen of uw 
kind de benodigde specifieke kennis of 
vaardigheden beheerst.  
Op www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u de 
Rotterdamse scholen met een bijzondere 
inrichting die zo'n toelaatbaarheidsonderzoek 
mogen afnemen. Sommige scholen 
organiseren deze onderzoeken slechts één of 
enkele keren. Kijk voor de data op de sites van 
de betreffende scholen en schrijf uw kind op 
tijd in voor het onderzoek. Als uw kind niet 
heeft meegedaan aan het onderzoek, kan uw 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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kind hier niet geplaatst worden. Zie ook pagina 
5 onder ‘TOELAATBAAR’. 
Op www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u ook 
hoeveel brugklasplaatsen de Rotterdamse 
scholen beschikbaar hebben.  
 
Heeft uw kind behoefte aan extra 
ondersteuning (zie pagina 7 ‘EXTRA ONDER-
STEUNING (ZORG)’)? U kunt in de periode van 
8 januari tot en met 2 februari 2018 een 
afspraak maken met de school voor voortgezet 
onderwijs waar uw kind graag heen wil, om na 
te gaan of de school deze ondersteuning (zorg) 
kan bieden. Op www.schoolprofielen.nl leest u 
welke ondersteuning/zorg scholen voor 
voortgezet onderwijs kunnen bieden.  
 

VOORKEURSLIJST 

U mag uw kind op meer scholen tegelijk 
aanmelden. In Rotterdam gaat dat via de 
voorkeurslijst.  
 
Bij het adviesgesprek krijgt u van de 
basisschool een lijst met alle brugklassen in 
Rotterdam en omgeving die passen bij het 
basisschooladvies van uw kind. Bij de brugklas 
van uw eerste voorkeur zet u een 1, bij de 
brugklas van tweede voorkeur een 2, enz.. U 
kunt uw kind ook voor verschillende soorten 
brugklassen op dezelfde school aanmelden. U 
kiest zelf hoeveel voorkeuren u opgeeft. Bij 
minimaal 5 voorkeuren, is de kans groot dat 
uw kind in de eerste ronde geplaatst kan 
worden. De ingevulde en ondertekende lijst is 
de voorkeurslijst van uw kind1. 
 

TWEE RONDES VOOR AANMELDINGEN 

Het voortgezet onderwijs organiseert dit 
schooljaar twee rondes voor de aanmeldingen. 

                                                 
1  Volgens een uitspraak van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap voldoet het werken met een 
voorkeurslijst aan de wettelijke eis van gelijktijdig aanmelden, 
als leerlingen automatisch doorschuiven naar de volgende 
brugklas op hun voorkeurslijst, indien het kind niet 
toelaatbaar is of de school (voor dat specifieke niveau) vol is. 

De eerste ronde is de hoofdronde waarin alle 
leerlingen aangemeld worden. Deze is van 5 
maart t/m 26 april 2018. De tweede ronde is 
een reserveronde voor de leerlingen die in de 
eerste ronde nog geen plaats hebben 
gevonden bij een school voor voortgezet 
onderwijs en voor leerlingen die na een 
bijgesteld schooladvies een nieuwe school 
zoeken. Deze tweede ronde is van 22 mei t/m 
6 juli 2018.  
 
Elke ronde kent één aanmeldperiode en 
meerdere plaatsingsperiodes achter elkaar. U 
kunt uw kind alléén in een aanmeldperiode 
aanmelden. Tijdens de plaatsingsperiodes 
wordt u per email op de hoogte gehouden over 
de voortgang van de aanmelding.  
 
Sommige scholen voor voortgezet onderwijs 
werken met een systeem van vooraanmelding. 
Een voor-aanmelding is géén aanmelding. 
Ouders dienen zich nog steeds in de 
aanmeldperiode met het adviesformulier en de 
voorkeurslijst bij de eerste school van voorkeur 
aan te melden. Vooraanmelding leidt ook niet 
tot voorrang op de school van voorkeur. 
 

AANMELDEN IN DE AANMELDPERIODE 

Tijdens de eerste aanmeldperiode van 5 t/m 16 
maart 2018 levert u de voorkeurslijst samen 
met het adviesformulier in bij uw eerste school 
van voorkeur. U krijgt hiervan een ontvangst-
bevestiging.  
 
U ontvangt een email met de voorkeuren die 
de school voor voortgezet onderwijs voor uw 
kind heeft ingevoerd. Wilt u hierin iets 
veranderen? Dit kunt u t/m 16 maart 
schriftelijk aanvragen bij de school waar u uw 
voorkeurslijst heeft ingeleverd.  
 
De scholen voor voortgezet onderwijs 
organiseren vanaf 19 maart t/m 26 april 2018 
drie plaatsingsperiodes, met als doel zoveel 
mogelijk leerlingen te plaatsen op een school 
van hun voorkeur. Het is dus belangrijk dat u 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolprofielen.nl/
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goed nadenkt over de voorkeurslijst, want deze 
voorkeurslijst kan alleen in de aanmeldperiode 
gewijzigd worden.  
 

TOELAATBAAR 

De eerste school van uw voorkeur neemt de 
aanmelding in behandeling en onderzoekt 
eerst of uw kind toelaatbaar is. Een leerling is 
toelaatbaar als: 
 
1. Het basisschooladvies passend is: of uw 

kind een basisschooladvies heeft dat past 
bij deze school; én 

 

2. Uw kind en/of uzelf de levens-
beschouwelijke grondslag van de school 
onderschrijft of respecteert (alléén indien 
de school dat verlangt); én 

 

3. Uw kind de vereiste bijzondere kennis of 
vaardigheden beheerst, alléén als de school 
een bijzondere inrichting heeft 
(bijvoorbeeld tweetalig onderwijs). Dit 
wordt getoetst met een toelaatbaarheids-
onderzoek. 

 
Is uw kind niet toelaatbaar, dan wordt de 
aanmelding van uw kind automatisch 
doorgeschoven naar uw volgende voorkeur op 
de voorkeurslijst. Als de school voor voortgezet 
onderwijs uw kind nog vóór 22 maart als niet 
toelaatbaar verwerkt, dan wordt de 
aanmelding bij de volgende voorkeur nog in de 
eerste plaatsingsperiode behandeld en kan uw 
kind bij eventuele overaanmelding bij die 
brugklas nog meeloten. Wordt dit 22 maart of 
later verwerkt, dan krijgt u op 29 maart, de 
laatste dag van de eerste plaatsingsperiode, 
bericht dat uw kind automatisch is aangemeld 
bij de volgende school van voorkeur in de 
volgende plaatsingsperiode. 
 

PLAATSING 

Als uw kind toelaatbaar is, dan is uw kind nog 
niet direct geplaatst. Vanaf 22 maart bepaalt 

elke school of er voldoende plaatsen 
beschikbaar zijn voor álle aangemelde 
toelaatbare leerlingen. Als dat zo is, dan wordt 
uw kind geplaatst en krijgt u hier op 29 maart 
2018 per email bericht van.  
 
Als een school meer toelaatbare leerlingen dan 
plaatsen per brugklas heeft, is er sprake van 
overaanmelding en moet er worden geloot. 
Alle toelaatbare kinderen van die brugklas 
loten mee. 
 
Alle Rotterdamse scholen voor voortgezet 
onderwijs loten op dezelfde dag volgens 
dezelfde methode. Een notaris voert de loting 
uit. Bij de loting zijn vertegenwoordigers van 
de school en van de ouders aanwezig.  
 
Tijdens de loting worden eerst de kinderen 
geplaatst die aan de voorrangsregels van de 
school voldoen. Een voorrangsregel kan 
bijvoorbeeld zijn dat er al een broer of zus op 
de school zit. Voorrangsregels gelden alleen bij 
loting. Een school mag maximaal twee 
goedgekeurde voorrangsregels hanteren. Deze 
moeten duidelijk op de schoolwebsite staan. 
Een overzicht van scholen met voorrangsregels 
vindt u op www.schoolkeuzerotterdam.nl. Een 
voorbeeld van de lotingsprocedure staat op 
pagina 8 van deze brochure.  
 
Alle leerlingen die tussen 5 en 16 maart bij een 
Rotterdamse school voor voortgezet onderwijs 
zijn aangemeld, ontvangen op 29 maart, de 
laatste dag van de eerste plaatsingsperiode, 
per email bericht of zij geplaatst of uitgeloot 
zijn.  
Is uw kind uitgeloot, dan wordt uw kind 
automatisch aangemeld bij uw volgende 
voorkeur op de lijst. U hoeft daar niets voor te 
doen.  
 
Is uw kind geplaatst in een brugklas, en 
bedenkt u zich? Dan geeft u schriftelijk door bij 
de betreffende school voor voortgezet 
onderwijs dat u uw kind hier terugtrekt. Uw 
kind wordt dan weer automatisch aangemeld 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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bij de volgende brugklas van uw voorkeurslijst.  
Is de volgende brugklas van uw voorkeur vol, 
omdat in een eerdere plaatsingsperiode het 
maximaal aantal leerlingen voor die brugklas is 
geplaatst, dan krijgt u daar uiterlijk 9 april 
bericht van en wordt uw kind weer 
automatisch aangemeld bij de volgende 
brugklas op uw voorkeurslijst.  
 
U krijgt automatisch per email bericht als een 
aanmelding van uw voorkeurslijst is 
afgehandeld, omdat uw kind niet toelaatbaar is 
of als de brugklas al vol zit. Zo weet u altijd 
waar u aan toe bent.  
 
Op 3 april start de tweede plaatsingsperiode. 
Op 13 april krijgen de leerlingen per email 
bericht of zij wel of niet zijn geplaatst. Op 16 
april start de derde en laatste 
plaatsingsperiode van deze eerste ronde en 
krijgen de leerlingen op 26 april bericht of zij 
wel of niet zijn geplaatst. U hoeft niets te doen, 
de voorkeurslijst die u voor 17 maart heeft 
ingeleverd bij uw eerste school van voorkeur, 
bepaalt waar uw kind wordt aangemeld. Per 
plaatsingsperiode kunnen meer voorkeuren 
van de lijst afgehandeld worden. Als scholen in 
de eerste week van de plaatsingsperiode 
verwerken dat een leerling niet toelaatbaar is 
of dat de brugklas reeds vol zit (vanaf de 
tweede plaatsingsperiode), dan schuift de 
aanmelding direct door naar de volgende 
voorkeur op de lijst.  
 
Is uw kind nog niet geplaatst en staan er geen 
voorkeuren meer op de lijst waar de 
aanmelding van uw kind naar door kan 
schuiven? Dan komt uw kind in de tweede 
ronde. U voegt (in overleg met de basisschool) 
nieuwe voorkeuren toe aan de voorkeurslijst 
en levert deze tijdens de aanmeldperiode van 
22 mei t/m 8 juni in bij uw nieuwe eerste 
school/brugklas van voorkeur. U krijgt hiervan 
een ontvangstbevestiging.  
 
In de tweede ronde worden twee 
plaatsingsperiodes georganiseerd. Op de 

laatste dag van deze plaatsingsperiodes, op 22 
juni en 6 juli wordt gecommuniceerd welke 
leerlingen wel en niet zijn geplaatst.  
 
U kunt uw kind aanmelden tot en met de 
laatste dag van een aanmeldperiode (van 5 t/m 
16 maart en van 22 mei t/m 8 juni). Leerlingen 
die zich binnen dezelfde aanmeldperiode 
aanmelden, worden behandeld als ‘gelijktijdig 
aangemeld’. De volgorde van aanmelden 
binnen een aanmeldperiode is dus niet van 
belang. 
 
Bent u gescheiden en heeft u gedeeld gezag? 
Overleg dan eerst samen over de schoolkeuze, 
want u moet het beiden eens zijn over de 
aanmelding van uw kind en allebei de 
voorkeurslijst ondertekenen. 
 
LET OP: staan er ook scholen voor voortgezet 
onderwijs op uw voorkeurslijst die de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer niet volledig 
volgen (dit is duidelijk herkenbaar op de lijst), 
dan gelden andere procedureafspraken. U 
dient daarvoor zelf de schoolwebsites van die 
scholen te raadplegen. 
 
Als er na de tweede ronde nog niet geplaatste 
kinderen zijn, dan vinden er plaatsingsoverleg-
gen plaats. De scholen voor voortgezet 
onderwijs zorgen er dan in gemeenschappelijk 
overleg voor, dat uw kind toch een passende 
plek vindt. 
 
De school voor voortgezet onderwijs heeft het 
wettelijk recht om te bepalen in welke 
brugklas, die past bij het basisschooladvies, 
een kind wordt geplaatst. Het kan daarom 
voorkomen dat de school voor voortgezet 
onderwijs toch besluit uw kind in een andere 
brugklas te plaatsen, dan waarvoor uw kind is 
aangemeld (en waarvan u een 
plaatsingsbericht heeft ontvangen). In dat 
geval neemt de school voor voortgezet 
onderwijs contact met u op.  
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EXTRA ONDERSTEUNING (ZORG) 

Als de basisschool denkt dat uw kind in het 
voortgezet onderwijs extra ondersteuning 
nodig heeft, is dat vaak al met u besproken. Als 
er extra onderzoek nodig is om de 
ondersteuningsbehoefte (zorg) van uw kind te 
bepalen, zal de basisschool u hier in het begin 
van groep 8 toestemming voor vragen. Deze 
onderzoeken vinden meestal plaats als uw kind 
nog op de basisschool zit.  
 
Er zijn drie soorten extra ondersteuning voor 
uw kind: 
 
1. Uw kind krijgt een basisschooladvies voor 
Praktijkonderwijs (Pro) of voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO).  
De school voor Pro of voor VSO waar uw kind is 
aangemeld vraagt voor uw kind een 
toelaatbaarheidsverklaring aan bij Koers VO. 
Dit is het samenwerkingsverband passend 
onderwijs voor scholen voor voortgezet 
onderwijs in de regio Rotterdam. Bij Pro en 
VSO wordt niet geloot.  
 
2. Uw kind krijgt een VMBO-advies en de 
basisschool denkt dat uw kind daar 
leerwegondersteuning (LWOO) nodig heeft. 
LWOO wordt alleen aangeboden op het VMBO. 
LWOO is geen niveauadvies, maar 
ondersteunend aan één van de vier leerwegen 
van het VMBO.  
De school voor voortgezet onderwijs waar uw 
kind is aangemeld vraagt LWOO aan bij Koers 
VO. In geval van overaanmelding loten deze 
kinderen gewoon mee. 
 
In bovenstaande twee gevallen van extra 
ondersteuning meldt u uw kind al vanaf 5 
februari 2018 aan voor het voortgezet 
onderwijs.  
 
3. Uw kind heeft extra ondersteuning nodig 
door bijvoorbeeld gedragsproblemen, 
lichamelijke beperkingen of hoogbegaafdheid. 
Dit geldt voor alle onderwijsniveaus (vmbo t/m 
vwo). De basisschool beschrijft de 

ondersteuningsbehoefte nauwkeurig op het 
adviesformulier en in het onderwijskundig 
rapport. U bent zelf ook verplicht om de school 
voor voortgezet onderwijs waar u uw kind 
aanmeldt volledig te informeren over uw kind. 
In geval van overaanmelding loten deze 
kinderen gewoon mee. 
 
Als uw kind toelaatbaar is en behoefte heeft 
aan een van deze drie soorten extra 
ondersteuning, dan moet de school voor 
voortgezet onderwijs onderzoeken of ze 
daaraan kan voldoen. De school mag maximaal 
10 weken over het onderzoek doen.  
Als uit dit onderzoek blijkt dat de school de 
extra ondersteuning (zorg) niet kan bieden, en 
uw kind kon wel geplaatst worden (toelaatbaar 
en eventueel ingeloot), dan heeft de school 
zorgplicht. Dat betekent dat de school in 
overleg met u op zoek gaat naar een passende 
onderwijsplek die wel voldoet aan de extra 
ondersteuningsbehoefte van uw kind. Dat kan 
ook een school zijn die niet op uw 
voorkeurslijst staat. Zolang dat niet is gelukt, 
blijft de school waar u uw kind heeft 
aangemeld, verantwoordelijk voor het 
onderwijs aan uw kind. Als uw kind wordt 
uitgeloot, geldt de zorgplicht niet. 
 
Als een onderzoek naar extra ondersteunings-
behoefte nog loopt aan het eind van een 
plaatsingsperiode, dan krijgt u hiervan bericht 
van de school voor voortgezet onderwijs zelf. 
De aanmelding van uw kind schuift dan niet 
automatisch door.  
 

BIJGESTELD ADVIES NA EINDTOETS 

Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan 
verwacht, in vergelijking met het 
basisschooladvies? Dan zal de basisschool het 
advies heroverwegen en kán zij het advies 
bijstellen. De school zal haar besluit om het 
advies wel of niet bij te stellen met u en uw 
kind bespreken en toelichten.  
 
Is het advies na de eindtoets bijgesteld? Dan 
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heeft uw kind recht op plaatsing op het nieuwe 
niveau. Het kan gebeuren dat de school waar 
uw kind geplaatst is, het nieuwe niveau niet 
aanbiedt, of dat daar geen plaats meer is. U 
kunt dan in de aanmeldperiode van de tweede 
ronde, van 22 mei t/m 8 juni, een vernieuwde 
voorkeurslijst inleveren bij de school waar uw 
kind in de eerste ronde was geplaatst. Op 
www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u hoeveel 
plaatsen de Rotterdamse scholen nog 
beschikbaar hebben. 
 
Wilt u op de toetsuitslag wachten voordat u 
uw kind voor de eerste keer aanmeldt? Dat is 
een risico. Als u wacht tot de tweede 
aanmeldperiode, dan kunt u uw kind alleen 
aanmelden bij de scholen die dan nog 
brugklasplaatsen beschikbaar hebben. Het kan 
zijn dat brugklassen na de eerste ronde al vol 
zijn. Het is daarom in het belang van uw kind 
om uw kind in de eerste aanmeldperiode aan 
te melden.  
 

TIJDPAD 

In de bijlage vanaf pagina 10 staan de 
belangrijkste stappen voor ouders die 
hierboven beschreven zijn, in een schema 
weergegeven.  
 
Er zijn vier verschillende schema’s, afhankelijk 
van de soort ondersteuning (zorg) waar uw 
kind behoefte aan heeft (zie ook pagina 7 
onder ‘EXTRA ONDERSTEUNING (ZORG)’).  
1. Uw kind kan naar het regulier voortgezet 
onderwijs, zonder extra ondersteuning. Kijk 
dan op pagina 10. 
2. Uw kind gaat naar het vmbo met 
leerwegondersteuning (LWOO). Kijk dan op 
pagina 12. 
3. Uw kind gaat naar het regulier voortgezet 
onderwijs met extra ondersteuning voor bv. 
gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen 
of hoogbegaafdheid. Kijk dan op pagina 13. 
4. Uw kind gaat naar praktijkonderwijs(pro) of 
voortgezet speciaal onderwijs(vso). Kijk dan op 
pagina14. 

VRAGEN? 

De basisschool begeleidt u bij de overstap van 
uw kind van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs en is voor u als ouder het eerste 
aanspreekpunt bij vragen hierover. 
 

KLACHTEN? 

Er is ook een klachtencommissie Rotterdamse 
Plaatsingswijzer. Hier kunt u terecht voor 
klachten over de uitvoering van de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer. Voor de 
klachtenregeling en het klachtenformulier zie 
www.schoolkeuzerotterdam.nl. 
 

HANDIGE LINKS 

www.schoolkeuzerotterdam.nl met alle 
informatie over de overgang van het primair 
naar voortgezet onderwijs in Rotterdam, 
inclusief informatie over de Rotterdamse vo- 
scholen en hun open dagen. 
www.schoolprofielen.nl hier leest u welke 
ondersteuning de scholen voor voortgezet 
onderwijs aanbieden. 
www.oudersonderwijs.nl/thema-
s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-
middelbaar-onderwijs/ met informatie voor 
alle ouders met schoolgaande kinderen. 
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl met 
algemene informatie over de regels bij de 
overstap van het po naar het vo. 
www.koersvo.nl/zib met Informatie voor 
leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in 
aanmerking komen voor praktijkonderwijs of 
vmbo met leerwegondersteuning. 
www.ouders010.nl voor ouders en verzorgers 
met kinderen op een Rotterdamse school. 
 

BIJLAGE VOORBEELD LOTINGSPROCEDURE 

Dit voorbeeld beschrijft een situatie met 
aantallen die niet realistisch zijn, maar maakt 
het mogelijk om de procedure overzichtelijk 
uit te leggen. We bekijken een denkbeeldige 
school die maar één soort brugklas heeft, 
namelijk een havo/vwo brugklas. De school 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolprofielen.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-onderwijs/
http://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-onderwijs/
http://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-onderwijs/
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
http://www.ouders010.nl/
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heeft in zijn toelatingsprocedure vastgelegd 
dat kinderen met een havo of havo/vwo 
advies worden toegelaten tot deze brugklas. 
 
Voor elk type brugklas wordt een aparte 
lotingscategorie aangemaakt waarbij ook het 
maximaal aantal leerlingen dat per 
lotingscategorie toegelaten kan worden, 
moet worden vastgesteld. 
Bij de loting op deze school wordt dus 
gewerkt met de lotingscategorie havo/vwo. 
Er zijn 10 plaatsen in deze brugklas. Deze 
school hanteert daarnaast twee 
voorrangsregels. 
 
Het blijkt dat er overaanmelding is voor deze 
havo/vwo brugklas omdat er 15 leerlingen 
toelaatbaar zijn tot deze brugklas (5 
leerlingen met een havo advies en 10 
leerlingen met een havo/vwo advies). De 
lotingsprocedure treedt dus in werking. 
 
Stap 1 
De aangemelde leerlingen hebben een 
aanmeldnummer ontvangen. De school stelt 
vast of de leerlingen aan de voorrangsregels 
voldoen. Dat levert het volgende overzicht 
op: 

 
Stap 2 
Alle aanmeldnummers worden in een bak 
gedaan. De notaris trekt nu handmatig 
aanmeldnummers uit de bak. Bij de trekking 
haalt de notaris als eerste aanmeldnummer 3 
uit de bak. Als tweede haalt de notaris 
aanmeldnummer 10 uit de bak en zo gaat hij 
door totdat alle aanmeldnummers op zijn. 
Dat levert in dit voorbeeld het volgende 

resultaat op: 

 
Stap 3 
De tien beschikbare plaatsen worden als 
volgt gevuld (hierbij wordt de lijst uit stap 2 
steeds van laag naar hoog volgordenummer 
doorlopen): 
a. Uit de lijst van stap 2 worden eerst de 
leerlingen geplaatst die aan voorrangsregel 1 
voldoen (van laag naar hoog volgorde 
nummer): 1e plaatsing: Mouhsine F. 
b. Uit de lijst van stap 2 worden vervolgens 
de leerlingen in de lotingscategorie geplaatst 
die aan voorrangsregel 2 voldoen (van laag 
naar hoog volgorde nummer):2e plaatsing: 
Faisal H, 3e plaatsing: Claire B. 
c. Uit de lijst van stap 2 worden vervolgens 
de leerlingen in de lotingscategorie geplaatst 
die niet aan een voorrangsregel voldoen (van 
laag naar hoog volgorde nummer). Na 10 
plaatsingen is de brugklas havo/vwo vol. De 
niet geplaatste leerlingen blijven nu op de 
wachtlijst staan (van laag naar hoog volgorde 
nummer). Het eindresultaat van de loting ziet 
er dus als volgt uit: 

 
De leerlingen en hun ouders ontvangen 
bericht over de uitslag van deze procedure.
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SCHEMA: UW KIND KAN NAAR HET REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS, ZONDER EXTRA ONDERSTEUNING  
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UW KIND KAN NAAR HET REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS, ZONDER EXTRA ONDERSTEUNING 
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SCHEMA: UW KIND GAAT NAAR HET VMBO MET LEERWEGONDERSTEUNING (LWOO) 
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SCHEMA: UW KIND GAAT NAAR HET REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS MET EXTRA ONDERSTEUNING VOOR BV. GEDRAGSPROBLEMEN, 
LICHAMELIJKE BEPERKINGEN OF HOOGBEGAAFDHEID 
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SCHEMA: UW KIND GAAT NAAR PRAKTIJKONDERWIJS(PRO) OF VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS(VSO) 
 

 


