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Herziening regeling "aanmelding en inschrijving brugklas VO' 
2014-2015 

per schooljaar 

Geachte leden van de commissie Samenleving, 

Hierbij bied ik u de brief (d.d. 11 september 2014) aan die ik heb ontvangen van de 
gezamenlijke schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem 
over de herziening regeling 'aanmelding en inschrijving brugklas VO per schooljaar 
2014-2015'. De gezamenlijke schoolbesturen informeren de PO- en VO-scholen 
uiterlijk vrijdagmiddag 12 september over de herziene regeling. Vanwege de 
zorgvuldigheid wil ik u vragen bijgaande informatie vertrouwelijk te behandelen tot 
vrijdagmiddag 12 september 17.00u. Na 17.00u wordt er een persbericht door de 
gezamenlijke schoolbesturen verstuurd. 

De afgelopen maanden heb ik als wethouder Onderwijs in gesprekken met een 
vertegenwoordiging namens de VO-schoolbesturen, onder andere gesproken over 
de regeling 'aanmelding en inschrijving brugklas Voortgezet Onderwijs'. In het 
coalitieprogramma 2014-2018 staat dat voor de plaatsing van leerlingen op de 
middelbare scholen een sturingsinstrument noodzakelijk is om de uitgaven voor de 
onderwijshuisvesting te kunnen beheersen. 
In mijn contacten heb ik de wens van het gemeentebestuur uitgesproken om de 
huidige regeling nogmaals te bekijken. De VO-schoolbesturen zijn immers primair 
verantwoordelijk voor deze regeling. 
Ik ben blij u te kunnen melden dat de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in 
een korte voorbereidingsperiode unaniem hebben besloten om de huidige regeling 
te herzien met ingang van aanmelding en inschrijving voor de brugklas in het 
schooljaar 2015-2016. 

Ik ondersteun de herziene regeling, zoals beschreven in de bijgevoegde brief van de 
VO-schoolbesturen, van harte. De herziene regeling sluit aan bij de wens van de 
gemeenteraad om leerlingen uit groep 8 meer mogelijkheden te bieden om op een 
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VO-school van hun eigen keuze te worden geplaatst. Ook is er sprake van een 
korter proces vanaf het moment van aanmelding tot de plaatsing c.q. inschrijving op 
een VO-school, waardoor de periode van onzekerheid bij leerlingen en ouders sterk 
is verminderd. 

Zoals altijd vindt na de uitvoering van de regeling aan het einde van het schooljaar 
2014-2015 een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie wordt de regeling, 
indien nodig, voor het hierop volgend schooljaar 2015-2016 bijgesteld. 

I 
I 

Met -mgnéedijk 



De heer drs. M. Snoek 
Wethouder 
Grote Markt 2 
2011 RD HAARLEM 

Haarlem, 11 september 2014. 

Betreft: herziening regeling aanmelding en inschriiving brugklas VO per schooljaar 2014-2015. 

Geachte heer Snoek, 

Graag informeren wij, de gezamenlijke Besturen Voortgezet Onderwijs in de regio Haarlem, u over de 
vorderingen betreffende het onderzoek naar een mogelijke herziening van het lotingssysteem ten 
behoeve van plaatsing in de brugklas van het voortgezet onderwijs. 

Na uitvoerig overleg en onderzoek, waarin ook kennis is genomen van uitkomsten van onderzoek 
uitgevoerd in de gemeente Amsterdam, hebben de gezamenlijke besturen het besluit genomen om de 
lotingsprocedure met ingang van dit schooljaar 2014/2015 te herzien, met als belangrijkste doelstelling 
een werkwijze te realiseren waarbij alle ouders en leerlingen op eenzelfde moment geïnformeerd 
kunnen worden over definitieve plaatsing in een school voor voortgezet onderwijs. 
Dit betekent enerzijds een versnelling van de procedure en anderzijds een vermindering van de 
belasting met name voor leerlingen die geconfronteerd worden met loting. Schoolbesturen 
handhaven het uitgangspunt dat niet vooraf de capaciteit per afdeling per school wordt vastgesteld. 
Op basis van de aanmeldingen wordt deze definitief bepaald om voldoende plaatsen beschikbaar te 
hebben om alle leerlingen te kunnen plaatsen. 

De nieuwe werkwijze om te komen tot definitieve plaatsing kan het beste als volgt worden 
samengevat: 

• Ouders en leerlingen wordt gevraagd om op het toelatingsformulier in rangorde 1 t/m 5 
voorkeurscholen op te geven (voor VMBO-TL, HAVO en VWO). Voor de opleidingstypes 
Praktijkonderwijs, VMBO basis en VMBO kader geldt het opgeven van in rangorde 2 
voorkeurscholen. Zij leveren dit formulier in bij de school van hun eerste voorkeur. 

• Scholen die te maken hebben met een over-aanmelding zullen overgaan tot loting. Deze 1 e 

ronde loting vindt op de afzonderlijke scholen plaats onder leiding van een beëdigd notaris. 

Daarna vindt er onder leiding van een notaris een centraal geleide lotingsprocedure plaats. De notaris 
gaat als volgt te werk: 

• Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1 e keuze worden aan de hand van hun 2 e keuze per 
school gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen 
geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde 
plaats. 
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• Leerlingen die uitgeloot zijn bij hun 2 e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat 
gebeurt aan de hand van hun 3 e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen 
hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan 
volgt een volgende lotingsronde met de 4 e keuze als uitgangspunt. 

• Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van het 
lotingssysteem is dat het op basis van een top-5 mogelijk moet zijn snel alle leerlingen 
geplaatst te krijgen. Blijkt in het uiterste geval toch nog dat een leerling niet geplaatst kan 
worden op een van de gekozen top-5, dan krijgt een leerling te horen op welke andere 
scholen die aansluiten bij het schooladvies van de leerling er nog wél plaats is. Uit die scholen 
maakt de leerling een keuze waarna de leerling zich daar kan aanmelden. Wij verwachten dat 
deze laatste situatie zich in uitzonderlijke gevallen voor doet. 

• Op vrijdag 27 maart 2015 na 13.00 uur neemt een vertegenwoordiger van de school van de 1 e 

keuze contact op met de leerling als het een andere keuze is geworden dan de 1 e keuze. Ook 
leerlingen die nog niet geplaatst zijn worden gebeld. Daarnaast wordt op de website van 
iedere school vermeld welke leerlingen op die school geplaatst zijn. 

De schoolbesturen VO zijn van mening dat met deze procedure de bezwaren tegen de tot nu 
gehanteerde procedure voor een belangrijk gedeelte zijn weggenomen. Het verschijnsel loting kan er 
niet mee worden voorkomen, wel wordt er veel onzekerheid en spanning weggenomen bij leerlingen 
en ouders. 

Voor het einde van het schooljaar 2014-2015, nadat de herziene lotingsprocedure is afgerond, vindt 
een zorgvuldige evaluatie plaats, waarna bepaald wordt welke eventuele verbeteringen voor het 
schooljaar daarna dienen te worden doorgevoerd. 

De komende periode wordt een uitvoerig communicatietraject uitgevoerd om alle betrokken personen 
en partijen goed te informeren over de nieuwe werkwijze. Leerlingen van groep 8 die op dit moment 
op een basisschool zitten in het aanmeldingsgebied, worden samen met hun ouders via het Brugboek 
en het Brugweb op de hoogte gesteld. Zij ontvangen het Brugboek in de loop van de maand oktober, 
na de herfstvakantie via hun basisschool. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet. 

De gezamenlijke schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem. 
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