
Waar staat jouw nieuwe school? Kijk op de kaart.
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Naar het voortgezet onderwijs

Nu zit je nog in groep 8. Straks ga je naar het voortgezet onderwijs (vo) en kom je in de 
brugklas. Dan word je brugger. Van je basisschool krijg je een schooladvies op maat. 
Over wat daarin staat en hoe belangrijk het voor je is, lees je meer in dit Brugboek.

Door jouw schooladvies weet je welk type vo-school het best bij jou past. 
Bijvoorbeeld pro, vmbo, havo of vwo. Wat die afkortingen betekenen, lees 
je in ook in dit Brugboek.

Hoe ga je nu een vo-school kiezen? Door je schooladvies weet je welk 
schooltype voor jou het best is. Maar er zijn meerdere scholen die dat type 
onderwijs geven. Om zo’n school te leren kennen en om al je vragen te 
stellen kun je met je ouders en/of je verzorgers naar een open dag of open 
les gaan of naar de gezamenlijke voorlichting die de scholen organiseren. 
Wanneer die zijn en waar, lees je in dit Brugboek.

Voorbeelden van vragen die je aan de scholen kunt stellen, kun je printen 
vanaf www.brugboek.nl. Daar staat een lijst met vragen waaruit je kunt 
kiezen. Je vindt er ook alle scholen die meedoen aan het Brugboek en je 
kunt direct naar de websites van die scholen doorklikken.
Tip: heb je een mobiel met een camera? Met de QR-codes in dit Brugboek 
kom je direct op de websites van de scholen.

Als je een aantal scholen hebt bezocht, ga je samen met je vader en moe-
der of verzorger een keuze maken. Kies altijd een school die aansluit bij 
je schooladvies. Zo kun je je talenten het best ontwikkelen. Het gaat om 
jouw toekomst!

Over hoe en wanneer je je kunt aanmelden voor jouw nieuwe school lees 
je ook in dit Brugboek.

Heb je vragen over je overstap naar het voortgezet onderwijs? Je juf of 
meester kan het je allemaal uitleggen!

Kijk ook op brugboek.nl
• Brugboek.nl is de link naar je nieuwe school
• Op Brugboek.nl vind je alle data van open dagen en proeflessen
• Vragen aan je nieuwe school? Jouw vragenlijstje op maat maak je met Brugboek.nl!
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Een vo-school kiezen

Eigenlijk kies je geen school, maar je toekomst. Best belangrijk om daarover na te den-
ken zodat je samen met je vader, moeder of verzorger straks de juiste vo-school kiest. 
Wat is een juiste keuze? Goede vraag. Het antwoord zit in:
• jouw talenten
• jouw dromen
• jouw mogelijkheden

Wat vind jij leuk? Waar zou je veel meer van willen weten? Weet je al wat je later wilt 
gaan doen? Waar ben je goed in? Als je dat al een beetje weet, is dat heel mooi. Maar 
als je nog geen idee hebt wat je later voor werk wilt gaan doen, krijg je in de onder-
bouw van jouw vo-school de kans dat te ontdekken en daarna een richting te kiezen 
die helemaal bij je past.

Frank zoekt een beroep waarin 
creativiteit en techniek gecombineerd 
worden. 
Hoe kan hij dat bereiken?
- een vmbo-, havo- of vwo-opleiding
-  met een vo-diploma op zak kan 

Frank heel veel kanten op.
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De brugklas of ‘onderbouw’

In de brugklas gaat alles anders dan in groep 8. Zo ga je op de basisschool tussen de 
middag misschien naar huis. Dat is niet meer zo in het voortgezet onderwijs (vo): je 
moet dus meer brood en drinken meenemen. Of geld, dan kun je in de kantine op je 
nieuwe school wat te eten kopen.

In groep 8 heb je vaste tijden: elke dag begint en eindigt op dezelfde tijd met waar-
schijnlijk woensdagmiddag vrij. In het vo heb je een rooster. Daarom kunnen de begin- 
en eindtijden voor iedere dag in de week anders zijn. Je krijgt in het vo met meer en 
ook andere vakken te maken. Dat heeft een reden: zo kun je zelf ontdekken wat je leuk 
vindt en waar je goed in bent.

Voor elk vak krijg je straks schoolboeken voor in de les en voor thuis om je huiswerk 
mee te maken. Daarom leer je ook hoe en waarom je een agenda moet bijhouden voor 
huiswerk en andere gegevens. Voor elk vak heb je een andere ‘docent’ of ‘leraar’, en 
je noemt ze geen ‘juf’ of ‘meester’ meer in de brugklas, maar ‘meneer’ of ‘mevrouw’.

Vakken in de brugklas
In de brugklas krijg je de kans een wereld aan kennis en mogelijkheden te ontdekken. 
Je krijgt les in bijvoorbeeld deze vakken:
• Nederlands
• Engels
• Duits of Frans
• geschiedenis en staatsinrichting
• aardrijkskunde
• economie
• natuur- en scheikunde
• biologie
• verzorging
• techniek
• lichamelijke opvoeding

Je ziet dat het heel verschillende vakken zijn. Met dit lespakket kun je ontdekken 
waar je goed in bent en waar je interesse in hebt. En je leert als brugger ook alles 
wat je moet weten voor je verdere opleiding. Wat je moet leren en weten, noemen 
we de ‘kerndoelen’. Als je die kerndoelen haalt, kun je later goed meekomen in de 
maatschappij en in het beroep dat je kiest. In de brugklas word je goed voorbereid op 
de hogere klassen.

Guido wil later een baan die techniek 
combineert met biologie. 
Hij wil onderzoek gaan doen naar het 
gebruik van bacteriën in technische 
toepassingen. 
Welke diploma’s heeft Guido nodig 
om dat te bereiken?
-  een vwo-diploma of een biologi-

sche of technische hbo-opleiding
-  een universitaire studie Toegepas-

te Biowetenschappen



7

Welke schooltypen zijn er?

Hieronder zie je een schema met alle schooltypen voor het voortgezet onderwijs (vo). 
De pijlen geven aan dat je door kunt leren en overstappen. Zo kan je bijvoorbeeld 
op sommige scholen opstromen van 2 basis naar 3 kader of van 2 kader naar 3 mavo 
(vmbo-k). Wat je ook kunt zien in het schema, is hoeveel jaar je leert voor het diploma. 
Dat krijg je als je in het laatste jaar van het vo examen doet en slaagt.

De afkortingen die in het schema worden gebruikt zijn:
• pro = praktijkonderwijs
• vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
• havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs
• vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

mbo assistentenopleiding
0,5 - 1 jaar

mbo basisberoepsopleiding
2 - 3 jaar

vmbo-b = basisberoepsgerichte leerweg

vmbo-k = kaderberoepsgerichte leerweg

vmbo-g = gemengde leerweg

vmbo-t = theoretische leerweg

vwo = voorbereidend wetenschappelijk    onderwijs

mbo vakopleiding
2 - 4 jaar

mbo middenkaderopleiding
3 - 4 jaar

hbo = bacheloropleiding
4 jaar

PrO = praktijkonderwijs     

wo = wetenschappelijk onderwijs
4 jaar

b
a

s
i

s
s

c
h

o
o

l

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

5

5 6

havo = hoger algemeen voort gezet onderwijs

mbo specialistenopleiding
1 - 2 jaar

6

Marisca is 14 jaar en doet nu de 3e 
klas van vmbo-t. 
Ze wil later manager in een super-
markt worden. 
Wat is haar leerroute?
- diploma vmbo-t
- een opleiding handel
-  een interne opleiding bij een van 

de grote supermarkten.

Jouw overstap naar het voortgezet onderwijs

Bij je overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs staat jouw schoolad-
vies centraal. Dat advies krijg je van de basisschool waarop je nu zit. Die kent je goed 
en weet hoe je bent en ook hoe je je toetsen hebt gemaakt. En of er nog andere zaken 
zijn die een rol spelen bij jouw overstap naar het vo.

Jouw basisschool kent je al jaren. Die kennis wordt vastgelegd in je schooladvies. 
Je krijgt dus een advies voor voortgezet onderwijs dat bij jou past. Daarvoor geeft je 
basisschool op het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs aan hoe je houding is als 
het gaat om:
• communicatie: hoe ga je om met andere kinderen en je juf of meester?
• conflicten: maak je vaak ruzie, hoe ga je om met dingen die je niet bevallen?
• huiswerk: plan je dat goed of vind je het heel lastig?
• concentratie: heb je alle aandacht op school of ben je erg gauw afgeleid?
• zelfstandig werken: kun je zonder veel hulp lekker aan de slag?
• samenwerken: kun je goed met andere kinderen samenwerken?
• werktempo: ben je snel klaar of heb je tijd te kort voor opdrachten op school?
• nauwkeurigheid: werk je graag netjes of raffel je de dingen af?
• doorzettingsvermogen: stop je ermee als het moeilijk wordt of zet je door?

Het antwoord op deze vragen is belangrijk bij het kiezen van de juiste school voor jou. 
Bij het ene schooltype krijg je bijvoorbeeld veel ondersteuning als je dat nodig hebt, 
terwijl een ander schooltype meer zelfstandigheid van je vraagt.

Je basisschool kan aangeven wat jouw sterke punten zijn en onder andere daarop het 
schooladvies baseren. Je ouders (of verzorgers) moeten het advies bespreken met je 
basisschool om goed te weten wat voor leerling jij bent en wat een verstandige keuze 
is bij je overstap naar het vo.

Je basisschool vult jouw scores voor de toetsen in en rekent uit wat je gemiddelde 
score is. Dat gemiddelde wordt gekoppeld aan je ‘uitstroomprofiel’. Deze cijfers maken 
ook deel uit van het advies voor het schooltype dat het best bij jou past.
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•  In techniek zit veel toekomst. Er zijn straks veel banen als je techniek hebt gedaan. 
Kies je voor een techniekopleiding, dan kun je later werken in de metaal-, elektro- of 
installatiebranche, motorvoertuigen of ICT.

•  Een vmbo-opleiding is ook de route naar een leuke baan in de zorg en welzijns-
sector. Je hebt de keus uit verschillende richtingen.

•  Maak van economie jouw richting ga aansluitend naar het middenkaderonderwijs 
(mbo).

•  Er zijn ook intersectorale opleidingen: die leiden je op voor wat we de uniformbe-
roepen noemen, bijvoorbeeld de beveiliging of de luchtvaart. Ook dienstverlening 
valt hieronder, denk aan toerisme.

De theoretische leerweg: vmbo-t
Deze opleiding heet ook wel mavo en je leert er voor een algemeen diploma. Dat wil 
zeggen dat je nog geen keuze gemaakt hebt voor een bepaald beroep. In de eerste 
twee jaar krijg je les in veel verschillende vakken: talen, wiskunde, natuur- en schei-
kunde, biologie, techniek, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, expressievakken 
en gymnastiek.

Aan het eind van het tweede of derde jaar ga je kiezen. Je kiest dan uit een sector en 
daar horen bepaalde vakken bij. Die sectoren zijn: techniek, landbouw, zorg & welzijn 
en economie. Als je na de vierde klas je diploma hebt behaald, kun je:
• doorleren in het mbo (bol of bbl)
• doorstromen naar de vierde klas van de havo.

De gemengde leerweg in het vmbo
Bij deze opleiding krijg je naast de theorievakken ook een beroepsgericht vak. Met een 
diploma kun je doorstromen naar vervolgonderwijs zoals dat ook kan met vmbo-t. Er 
zijn meerdere scholen in Haarlem en omstreken die de gemengde leerweg aanbieden.

Leerwegondersteunend onderwijs: met extra hulp bij het leren in het vmbo
Heb je – tijdelijk – extra hulp nodig bij het leren in het vmbo, dan is er leerwegonder-
steunend onderwijs (lwoo). Om deze extra hulp te kunnen krijgen, moet je eerst een 
test maken. Zo wordt duidelijk welke manier van lesgeven het best bij jou past.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) – 5 jaar
Havo leidt je op voor een algemeen diploma. Na het derde jaar kies je een examenpro-
fiel. Dit zijn de havo-profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en 
maatschappij, en cultuur en maatschappij.

In welk leerjaar je welk vak krijgt, kan van school tot school verschillen. Je keuze voor 
een examenprofiel hangt af van wat je later wilt gaan doen. Dat kan zijn:
• verder studeren aan een hbo-school;
• overstappen naar 5 atheneum;
• gaan werken en via bedrijfs- of avondopleidingen verder leren voor een beroep.
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Praktijkonderwijs (pro)
Je schooladvies kan aangeven dat praktijkonderwijs (pro) voor jou de beste keuze is. 
Dat kan het geval zijn als het behalen van een diploma in een van de leerwegen van 
het vmbo te hoog gegrepen is. Voor je toelating wordt een onderzoek gedaan of prak-
tijkonderwijs goed bij jou past.

Het praktijkonderwijs leert je omgaan met wonen, werken, burgerschap en vrijetijds-
besteding. Je kunt er stages doen en ook een aanvullende opleiding is mogelijk. Als 
je praktijkonderwijs hebt gevolgd, kun je uitstromen naar werk in bijvoorbeeld de 
volgende sectoren:
• groen
• facilitair
• keuken/horeca
• detailhandel
• techniek
• sport
• logistiek

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) – 4 jaar
Het vmbo biedt geweldige mogelijkheden om je talenten te ontplooien. Meer dan zes-
tig procent van alle Nederlanders is ooit met een vmbo-advies naar de brugklas ge-
gaan!

Na het vmbo kun je verder leren in jouw vak, want je mag ‘stapelen’ en steeds kiezen 
voor een opleiding die een stapje hoger is. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de rich-
ting die ‘kaderberoepsgericht’ heet (vmbo-kader). En na een middenkaderopleiding 
(mbo) kun je nog weer verder naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Het vmbo is een heel brede opleiding met vier verschillende leerwegen:
- basisberoepsgerichte leerweg: vmbo-basis
- kaderberoepsgerichte leerweg: vmbo-kader
- de theoretische leerweg: vmbo-t (mavo)
- de gemengde leerweg

Daarbij is er de mogelijkheid van leerwegondersteuning.

De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen: vmbo-basis en vmbo-kader
In deze twee leerwegen kun je leren voor de eerste stappen op weg naar een beroep. 
Welke leerweg voor jou de beste is, hangt af van je interesses en je resultaten op de 
basisschool.

In de brugklas krijg je behalve de verplichte vakken – talen en wiskunde – ook (extra) 
lessen in techniek, verzorging en beeldende vorming. Aan het einde van het tweede 
leerjaar kies je voor de leerweg die het best bij je past.
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Waarin kunnen vo-scholen verschillen?

De lessen
De scholen voor voortgezet onderwijs (vo-scholen) mogen deels zelf bedenken hoe ze 
lesgeven. Wel moet in de eerste twee jaar ten minste twee derde van de lestijd be-
steed worden aan de kerndoelen. De rest van de tijd mag een school zelf invullen. Dat 
kan met moderne talen, extra praktijklessen of kunstvakken.

Indeling van de brugklas
Sommige scholen stellen brugklassen samen voor kinderen met een gelijk schoolad-
vies, andere scholen plaatsen kinderen met verschillende adviezen bij elkaar. In dit 
Brugboek en ook op www.brugboek.nl staat extra informatie bij alle vo-scholen over 
hoe de brugklas is ingericht. Daarnaast geven de websites van de vo-scholen infor-
matie hierover.

Confessioneel, algemeen bijzonder of openbaar
Er zijn ook verschillen tussen scholen die met een visie op onderwijs te maken heb-
ben. Dat is iets wat je goed kunt bespreken bij je kennismaking met de scholen van 
jouw voorkeur.

Eva is 14 jaar en zit nu in de 2e klas 
van het vmbo.  
Ze wil later in de thuiszorg werken. 
Hoe gaat zij verder?
-  3e en 4e jaar vmbo-verzorging 

(basis of kader)
-  een vervolgopleiding zorg en  

welzijn, afdeling verzorging
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Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) – 6 jaar
Er zijn twee soorten vwo: het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijg 
je les in Latijn en Grieks, op het atheneum niet. Verder zijn de vakken gelijk. Na drie 
jaar kies je een examenprofiel. 

Dit zijn de vwo-profielen: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en 
maatschappij, en cultuur en maatschappij. De vakken die je krijgt zijn afhankelijk van 
het profiel; ze bepalen je mogelijkheden na het vwo. Daarnaast zijn er keuzevakken 
die je naast je profiel kunt volgen. Een gymnasiumdiploma krijg je als je in minimaal 
één klassieke taal examen doet.

Na het behalen van je vwo-diploma kun je:
• studeren aan de universiteit (wetenschappelijk onderwijs);
• een hbo-opleiding volgen;
• gaan werken en/of een andere opleiding gaan volgen.

Extra intensieve ondersteuning nodig? Passend onderwijs is het antwoord
Passend onderwijs betekent dat de school van jouw voorkeur voor jou extra intensieve 
ondersteuning moet regelen als je dat nodig hebt. Om elk kind een passende onder-
wijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Thijs zit in de 4e klas havo. 
Hij is 15 jaar. Hij wil accountant wor-
den, net als zijn vader. 
Wat voor opleiding moet hij volgen?
- havo-diploma
-  een hbo-opleiding administratie en 

financiële beroepen
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De vo-scholen die in dit Brugboek staan 
vermeld passen toelatingsprocedures toe. 

De blauwe lijn geeft het gebied aan waar 
de vo-scholen staan die de Toelatingspro-
cedure augustus 2015 Zuid-Kennemerland 
toepassen.

De rode lijn toont het gebied waar de vo-
scholen staan die de Toelatingsprocedure 
Velsen PO en VO 2015-2016 hanteren.

Waar de scholen staan, kun je zien op de 
kaart in het omslag van dit Brugboek. 
Als jij of je ouders en/of verzorgers meer 
willen weten over die procedures, kijk dan 
op brugboek.nl. Daar staan de volledige 
procedures.

Kaart spreidingsgebied Brugboek

Heemskerk
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Ga kennismaken met jouw nieuwe school

Om je nieuwe school te kunnen kiezen, moet je beslist naar een open dag of naar een 
voorlichtingsavond van de scholen van jouw voorkeur gaan. Bijna alle scholen in het 
Brugboek houden zo’n dag of avond. Ook zijn er de onderwijsmarkten in noord en zuid 
Haarlem waar de vo-scholen gezamenlijk voorlichting geven. Ga er met je ouders en/
of je verzorgers naartoe en stel ook je vragen. Heb je al gezien dat je op www.brug-
boek.nl een vragenlijst kan downloaden?

Veel scholen hebben open lessen: daar kun je meemaken hoe het is om les te krijgen 
op die school. Laat je ouders en/of je verzorgers om een schoolgids vragen. Ook de 
websites van de scholen – die je via www.brugboek.nl kunt aanklikken – zijn nuttig 
voor jou en je ouders en/of je verzorgers. 

Ga vooral naar meerdere scholen, dan kun je vergelijken. Maak na je kennismakings-
ronde een voorkeurslijstje van de scholen die aansluiten bij jouw schooladvies en be-
spreek dat met je ouders en/of je verzorgers. Praat er goed over met ze, want het gaat 
om je toekomst. Heb je een keuze gemaakt, dan meld je je aan op een van de daarvoor 
bestemde dagen en tijden bij de school die je eerste voorkeur is. 

Bij elke vo-school in dit Brugboek zie je of die meedoet aan een onderwijsmarkt. Dit 
zijn de symbolen:

Deelnemer
Informatieavond

l  w  o  o    en
p  r  o    school

12-01-2016

N  O  O  R  D

Deelnemer
onderwijsmarkt
Haarlem-Noord

27-11-2015

19-11-2015
Deelnemer

onderwijsmarkt
Haarlem-Zuid

Z  U  I  D

De voorlichtingsavond lwoo/pro voor ouders (en leerlingen)
Dinsdag 12 januari 2016
Sterren College
Badmintonpad 15, 2023 BT Haarlem
Tijd: 19.30 - 21.30 u.

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Noord
Vrijdag 27 november 2015
Het Polderhuis
Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek
Tijd: 19.00 - 21.00 u.

VO-onderwijsmarkt Haarlem-Zuid
Donderdag 19 november 2015
Sporthal Groenendaal
Sportparklaan 16, 2103 VT Heemstede.
Tijd: 19.00 - 21.00 u.
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Woon je in onze regio, 
dan heb jij voorrang!

Als je binnen de stippellijn 
woont heb je voorrang bij 
aanmelden voor een van de vo-
scholen in dit Brugboek. Daarbij 
kunnen de vo-scholen die in dit 
Brugboek staan extra voor-
rangsregels toepassen. 
Kijk daarvoor op de website van 
de school.
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Aanmelddagen (aanmeldperiode)
De 3 aanmelddata voor het schooljaar 2016-2017 zijn:
• Woensdag 9 maart 2016 tussen 14.00 en 17.00 u.
• Donderdag 10 maart 2016 tussen 16.00 en 18.00 u.
• Maandag 14 maart 2016 tussen 19.00 en 21.00 u.Er zijn scholen die afwijkende aan-
melddata hanteren. Kijk daarom altijd op de website van de scholen van je voorkeur. 
Je vindt deze via www.brugboek.nl.

Belangrijk is dat je je in ieder geval vóór 15 maart 2016 op een school hebt
aangemeld.

Aanmelden voor onderwijs met intensieve ondersteuning
Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat bespreken met 
de vo-school waar jij naar toe kan. Jouw aanmelding voor die school moet dan gebeu-
ren tussen 1 november 2015 en 1 maart 2016. De aanmelddagen hierboven gelden dan 
dus niet.

Altijd meenemen bij aanmelden
Neem bij je aanmelding altijd mee:
•  het ingevulde Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs met het aangehechte 

uitstroomprofiel;
• je identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort.

Tip: als je vindt dat jouw nieuwe school meer over jou moet 
weten dan in het schooladvies staat, maak dan een Eigen Wij-
zer. Veel leerlingen die naar de brugklas gaan doen dat al. 
Lees er meer over op www.brugboek.nl bij de rubriek Links.
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Aanmelding voor de brugklas schooljaar 2016-2017

Jij hebt dit Brugboek van je basisschool gekregen. Die staat namelijk in het voorrangs-
gebied, wat betekent dat je voorrang krijgt als je je aanmeldt voor een van de scholen 
die in dit Brugboek staan vermeld. Dat zijn allemaal scholen voor voortgezet onderwijs 
(vo) in de regio Haarlem en Beverwijk/Velsen. Zie ook het kaartje op de vorige pagina.

Aanmelding en inschrijving voor de brugklas voor het schooljaar 2016-2017 
gaat volgens het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in de 
regio Haarlem

Jouw aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs voor het schoolseizoen 
2016-2017 gaat in het hele aanmeldingsgebied volgens afspraken die gemaakt zijn 
tussen de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs.

Die afspraken gaan over:
• hoe je je aanmeldt;
• de aanmelddagen (aanmeldperiode);
• waarom loting nodig kan zijn.

Zet je top 5 voor vmbo-t, havo of vwo op je toelatingsformulier
Voor het schooljaar 2016-2017 geldt in het aanmeldingsgebied een ranglijst van 5 
scholen. Wat betekent dat? Je maakt je eigen top 5 van scholen die je samen met je 
ouders en/of je verzorgers hebt uitgezocht én die aansluiten bij je schooladvies. Die 
top 5 zet je op het Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs dat je van je juf of 
meester krijgt. Dat formulier lever je vervolgens op een van de aanmelddagen in bij de 
vo-school van je eerste keuze.

Het is belangrijk om altijd je top 5 die aansluit bij jouw schooladvies te vermelden op 
het toelatingsformulier. Dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt 
van jouw voorkeur. Het kan zijn dat er te veel kinderen naar dezelfde school willen: 
dat heet ‘overaanmelding’. Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan min-
der dan vijf scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je 
volgend jaar naar een van jouw voorkeurscholen kunt.

Naar praktijkschool of vmbo-basis of vmbo-kader? Zet je top 2 op je 
aanmeldformulier
Voor de aanmelding bij een praktijkschool, bij een vmbo-basis- of bij een vmbo-ka-
deropleiding geef je een top 2 aan. Er zijn namelijk maar twee scholen hiervoor in de 
regio.

Vanja zit in 3 vmbo-gl en wil graag 
ingenieur bij een bouwbedrijf 
worden. 
Welke route moet hij doen?
- diploma vmbo-gl
- door naar mbo-bouw
- vervolgens hbo civiele techniek
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Goed om te weten
Nadat je op een vo-school geplaatst bent komt de uitslag van jouw eindtoets binnen. 
Als deze hoger uitvalt dan het advies van de basisschool, kan het zijn dat het zinvol is 
om na te gaan of jouw schooladvies echt bij jouw niveau past. Dat doe je samen met je 
basisschool. Het kan zijn dat de basisschool het besluit neemt het advies aan te pas-
sen. De vo-school waarop je inmiddels bent geplaatst gaat dan kijken wat er mogelijk 
is op jouw niveau, zoveel mogelijk rekening houdend met je voorkeur.

Over toelatingsprocedures
Voor de regio Haarlem geldt de Toelatingsprocedure augustus 2015 RBO. Voor de re-
gio Beverwijk/Velsen geldt de Toelatingsprocedure Velsen maart 2015. Zie ook het 
kaartje op bladzijde 13. 

Op www.brugboek.nl vind je beide volledige toelatingsprocedures. Daar kan je ook 
lezen welke vo-scholen welke toelatingsprocedure hebben ondertekend.

Op www.brugboek.nl kun je direct doorklikken naar de websites van de scholen die 
aan dit Brugboek meedoen. Op de website van elke school staat hoe zij de toelating 
hebben geregeld.

Voorrangsregels
De besturen van de scholen 
voor vo in de regio Haarlem 
kunnen voorrangsregels toe-
passen als je toelaatbaar bent 
en als je afkomstig bent van 
een basisschool uit het aanmel-
dingsgebied. Kijk hiervoor op 
de website van de school.

...en nu de scholen in 

Zuid-Kennemerland

voor voortgezet 

onderwijs...
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Loting bij overaanmelding
Loting kan nodig zijn als blijkt dat jouw nieuwe school niet genoeg plaatsen heeft 
voor alle leerlingen die erheen willen. Dan is er sprake van overaanmelding en moet 
er geloot worden. 

Bij de loting gelden de voorrangsregels die vo-scholen kunnen hanteren. 
Een algemene regel is dat jij voorrang hebt omdat je op een basisschool 
in het aanmeldingsgebied zit. Maar scholen kunnen ook nog andere 
voorrangsregels toepassen. Die vind je op de website van de school zelf.
•  Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voor-

rangsregels loot de school onder deze leerlingen. Alle andere leerlin-
gen die zich hebben aangemeld, worden direct afgewezen.

•  Als er voldoende plaats is voor alle leerlingen die aan de voorrangs-
regels voldoen, dan worden zij direct geplaatst. Zij hoeven dus niet 
te loten. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels 
vallen, loten dan om de overige plaatsen.

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
Natuurlijk hopen we dat je direct kan worden geplaatst op de school van 

je eerste keuze. Maar het kan zijn dat je wordt uitgeloot voor deze school. Dan wordt 
er geloot voor de volgende school in je top 5.

Hoe gaat dat loten in z’n werk?
•  Het loten gebeurt onder toezicht van een notaris. Leerlingen die uitgeloot zijn voor 

hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school gegroepeerd. Als 
de school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig 
plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot.

•  De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden op-
nieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen 
die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te wei-
nig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.

•  Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van het 
lotingsysteem is dat het op basis van de top 5 mogelijk moet zijn alle leerlingen snel 
geplaatst te krijgen.

•  Tussen 13.00 en 15.00 uur op woensdag 23 maart 2016 belt iemand van de school 
van je eerste keuze op om je te vertellen op welke school je geplaatst bent als het 
een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook leerlingen die nog niet 
geplaatst zijn, worden gebeld. Als dus blijkt dat je tóch niet kunt worden geplaatst 
op 1 van jouw top 5-scholen, dan krijg je te horen op welke andere scholen nog wél 
plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de 
school die dan je voorkeur heeft.

•  Woensdag 23 maart 2016 – na 15.00 uur - wordt op de website van iedere school 
vermeld welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas.

Yasmine is 15 jaar en zit in 4 havo. Ze 
wil later tekstschrijfster worden. Hoe 
moet ze verder gaan?
- havo- of vwo-diploma
- opleiding hbo-communicatie
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