
  

                                     Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

  

 

 

Geachte mevrouw Dekker, 

 

Op 14 juni 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de evaluatie van de 

regeling ‘aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2015-2016’. Met deze 

brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief 

weergegeven waarna eerst het antwoord van de schoolbesturen voor voortgezet 

onderwijs volgt en vervolgens het antwoord van het college. Voor een compleet 

beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

 

In overleg met u vindt de beantwoording plaats na afronding van de evaluatie van 

de regeling ‘Aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2015-2016’. 

Gezien de aard van de vragen heeft het College de vragen ook aan de 

schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (VO) voorgelegd met het verzoek deze te 

beantwoorden, omdat de vragen betrekking hebben op de regeling ‘Aanmelding en 

inschrijving brugklas VO schooljaar 2015-2016’.  

 

In het coalitieprogramma is afgesproken om een nieuw lotingsysteem met meer 

keuzemogelijkheden en een korter proces te onderzoeken, waarbij de primaire 

verantwoordelijkheid hiervoor bij de schoolbesturen VO ligt. Schoolbesturen VO 

waren bereid mee te werken en dit heeft vorm gekregen in een nieuwe regeling die 

ten behoeve van het schooljaar 2015-2016 is uitgevoerd.  

 

Voor het schooljaar 2015-2016 hebben zich ruim 3600 leerlingen op verschillende 

scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. 98,5% van de leerlingen is geplaatst op 

een school uit hun top 3: 

- 94% hiervan is geplaatst op de school van eerste voorkeur,  

- 3% op de school van tweede voorkeur, 

- 1,5% op de school van derde voorkeur, en 

- 1% op de vierde of vijfde voorkeur.  
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Het college waardeert de wijze waarop de schoolbesturen hier uitvoering aan 

hebben gegeven. In het bijzonder om leerlingen meer keuzemogelijkheden  te 

bieden en de leerlingen en hun ouders kort na de sluitingsdatum van de aanmelding 

op de hoogte te kunnen stellen van hun inschrijving op een VO-school. 

 

 

1. De gemeente en het VO heeft met de loting van dit jaar een schat aan data 

ontvangen. Daarmee hebben zij een representatieve dataset in handen waarmee zij 

het algoritme kunnen testen en aanpassen om volgend jaar een betere uitslag te 

bewerkstelligen. Wordt deze data momenteel geanalyseerd en/of is het college met 

het VO plan om dit ten uitvoer te brengen?  

 

Antwoord schoolbesturen VO 

De uitvoering van de regeling ‘Aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 

2015-2016’, waaronder de Top-5, is positief verlopen. Inmiddels heeft de evaluatie 

van deze regeling zorgvuldig plaatsgevonden. Enkele aandachtspunten zijn 

geformuleerd waaronder de communicatie met ouders over de uitvoering van de 

regeling. Ook onderzoekt een, naar aanleiding van de evaluatie ingestelde 

werkgroep om nog beter dan dit jaar aan de voorkeuren van leerlingen te voldoen. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het verslag van de evaluatie (zie 

bijlage). Besloten is om net als vorig jaar deze regeling volgend schooljaar 

handmatig en wederom onder toezicht van de notaris toe te passen. 

De schoolbesturen hebben derhalve besloten geen verdere analyse te doen. U treft 

het convenant ‘Regeling aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2016-

2017’ als bijlage aan.  

 

Antwoord College 

Gezien de goede resultaten m.b.t. de inschrijving voor schooljaar 2015-2016 hebben 

de schoolbesturen VO besloten om volgend schooljaar met dezelfde aanpak de 

regeling uit te voeren. Derhalve vinden schoolbesturen het niet relevant om de 

huidige data te analyseren. Het college heeft begrip hiervoor. 

 

 

2. Ouders geven aan dat de communicatie rond de procedure van loten soms 

onduidelijk was of dat de procedure per school leek te verschillen. Is er een 

centraal informatiepunt waar ouders terecht kunnen met vragen? Zo nee, is het 

college het met D66 eens dat wenselijk is dit in te stellen zodat ouders en  

kinderen meer duidelijkheid krijgen en de informatievoorziening niet 

gefragmenteerd over alle scholen plaatsvindt? Mogelijk zelfs te combineren met een 

centraal informatiesysteem voor het PO?  

 

Antwoord schoolbesturen VO 

Ouders en leerlingen worden op diverse momenten en in vele vormen over de 

overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs geïnformeerd. Hieronder 

een kort overzicht van de aanpak voor communicatie naar ouders en leerlingen over 

deze overstap: 

- Rond de herfstvakantie wordt het Brugboek met alle informatie over de regeling 

  en data voor Open Dagen verspreid. (zie bijlage algemene tekst Brugboek).  
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-Ambassadeurs c.q. voorlichters bezoeken de 8
e
 groepen om de werkwijze van de  

  regeling toe te lichten. Dit wordt ter ondersteuning van de basisscholen  

  geïntensiveerd. 

- Ouders en leerlingen bezoeken in november de onderwijsmarkten en  vervolgens 

   de diverse “Open Dagen” . 

- De leerlingen kunnen proeflessen op de VO-school bijwonen.  

 

Als een vorm van een centraal informatiepunt is er een werkgroep met 

vertegenwoordigers van de schoolbesturen die sturing geeft aan de uitvoering van 

de regeling, duidelijk instructie aan alle scholen geeft en dagelijkse vraagbaak voor 

school en ouders is. Op deze manier zijn de lijnen kort en kunnen signalen vanuit 

het basisonderwijs en/of het voortgezet onderwijs worden opgepakt en acties 

worden uitgezet. 

 

Antwoord College 

Uit het antwoord van de schoolbesturen VO blijkt dat er zorgvuldig wordt 

omgegaan met de informatievoorziening aan ouders en leerlingen. Tevens wordt 

tijdens de uitvoering van de regeling via genoemde werkgroep mogelijkheden 

geboden om te informeren en te sturen. Het college heeft er vertrouwen in dat deze 

aanpak voldoende garanties biedt om basisscholen eenduidig en goed toegerust de 

vragen van ouders en leerlingen te kunnen beantwoorden.  

 

 

3. Aangegeven is dat een aantal kinderen was uitgeloot uit hun top 5, terwijl zij wel 

een volledige top 5 hadden opgegeven. Zij moesten daarop op zoek naar nog een 

alternatief. Tegelijk zijn ook ouders met hun kinderen uitgeweken naar andere 

steden wanneer zij bijvoorbeeld niet op hun top 3 waren ingeloot. Is het college 

bereidt om met scholen in overleg te treden over mogelijke wachtlijsten, zodat 

kinderen die zijn uitgeloot alsnog bij het vrijvallen van een plek kunnen worden 

gecontacteerd?  

 

Antwoord schoolbesturen VO 

Alle scholen geven aan hoeveel leerlingen zij kunnen opnemen om zoveel mogelijk 

leerlingen te plaatsen. Het aantal plaatsen dat na inloting eventueel vrij komt, is 

gering.  

Meer leerlingen zullen dan op deze plaatsen alsnog ingeschreven willen worden.  

Het is moeilijk uitvoerbaar vanuit de regeling om dit op een rechtvaardige manier  

te realiseren. Om deze reden wordt niet gewerkt met wachtlijsten. 

 

Antwoord College 

Het college onderschrijft de overweging van de schoolbesturen om de aanmelding 

en inschrijving op een rechtvaardige manier te laten verlopen.  

 

 

4. In onze regio is een eenduidig advies vereist. Een combinatieadvies (havo/vwo, 

bijvoorbeeld) mag niet. Maar basisscholen mogen van de wet niet verplicht worden 

om een eenduidig advies te geven. De nieuwe wet over bindend advies en de moties 

van 3 maart jl. zijn hier helder over. Waarom wordt alsnog een eenduidig advies 
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verplicht? Terwijl ook zelfs meerdere scholen in de regio gemengde brugklassen 

bieden?  

 

 

 

Antwoord schoolbesturen VO 

Een eenduidig advies is niet verplicht maar heeft de voorkeur van schoolbesturen 

VO. Als een leerling op basis van een eenduidig advies gebaat is bij plaatsing in een 

gemengde brugklas (VMBO-t/HAVO en HAVO/VWO), wordt rekening gehouden 

met het te verwachte eindniveau en wordt de leerling hierin geplaatst. 

 

 

5. Ten slotte: kunt u aangeven welk deel van de uitgelote leerlingen respectievelijk  

vmbo-, havo- of vwo-advies had? Heeft u inzicht in het aantal leerlingen dat na de  

eindtoets alsnog een ander advies kreeg en op basis daarvan van school is  

gewisseld?  

 

Antwoord schoolbesturen VO 

Elk schoolbestuur heeft zelf zicht op de verdeling van het aantal uitgelote leerlingen 

op de verschillende afdelingen. Zoals eerder toegelicht is gekozen voor een 

handmatige verwerking van de aanmeldingen. Voor de uitvoering van de regeling is 

een dergelijk overzicht daarom niet noodzakelijk.  

Het aantal leerlingen dat na de eindtoets alsnog een heroverwogen advies heeft 

gekregen betreft 29 leerlingen van de 3621 leerlingen. Het merendeel hiervan heeft 

op de school van plaatsing een plaats op een andere afdeling gekregen. Vanwege 

het ontbreken van een passende afdeling zijn de overige leerlingen op andere 

scholen herplaatst.  

 

Antwoord college 

Het college is verheugd dat het aantal heroverwogen adviezen beperkt is gebleven. 

Dit is het resultaat van goed overleg tussen basisschool, ouders en leerlingen. Al 

deze leerlingen hebben een plaats conform dit advies op een VO-school gekregen. 

 

 

 

  

 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 


