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“Regeling aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2015-2016’ 

 

Evaluatie pilot schooljaar 2015-2016 

 Toelatingsprocedure: 

 M.b.t. de warme overdracht van leerlingen is besloten om de basisschool te laten beslissen 

welke leerlingengegevens voor de VO-school belangrijk zijn om een goede start van de 

leerling mogelijk te maken, mede gelet op de nieuwe regelgeving. Eenduidigheid in 

advisering is belangrijk. Ouders mogen aanvullende informatie naar de VO-school 

meenemen.  

 Het aanmeldingsformulier wordt m.b.t. het mengadvies aangepast. Ook de leerwegen  

VMBO kader- en basisberoepsonderwijs worden verwerkt. 

 LWOO/ PrO: samenwerkingsverbanden komen met een voorstel m.b.t. leerlingen met een 

extra ondersteuningsvraag.  

 M.b.t. Multi Disciplinair Overleg (MDO’s) wordt een analyse gemaakt en op basis 

hiervan volgen procedure-afspraken om zicht te hebben op het aantal MDO’s, beschikbare 

plaatsen, aanmelding en plaatsing op VO-scholen.  

 

 Centrale lotingsdag voor uitgelote leerlingen uit de eerste lotingsronde o.l.v. de notaris: 

 Op basis van de ervaringen op deze centrale lotingsdag is gesproken over twee  

mogelijkheden voor de inrichting van deze centrale loting: 

1. Continueren van de huidige aanpak m.b.t. het lotingsproces 

2. Automatisering van  het interne deel van het lotingsproces 

Besloten is om de huidige aanpak in ieder geval te continueren, zodat er twee jaar met deze 

aanpak gewerkt wordt. Geconstateerd is dat het centrale lotingsproces goed is verlopen. Er 

was sprake van transparantie en grote betrokkenheid van en goede samenwerking tussen alle 

scholen/ schoolbesturen. De school van eerste keus kon door deze werkwijze een goede 

toelichting aan ouders en leerling over de plaatsing op een school geven.    

Er is onderstreept dat alle schoolbesturen en schooldirecteuren/rectoren die op de centrale 

lotingsdag aanwezig waren, goed voorbereid waren m.b.t. de voorkeuren van uitgelote 

leerlingen uit de eerste schoolloting. 

Het lotingsproces is, in vergelijking tot het Amsterdamse, in de regio Zuid-Kennemerland  

succesvol verlopen. Van de 3.621 leerlingen is 94% op de school van eerste keuze geplaatst,  

98,5 % op een van de drie scholen van  keuze. Er konden vier leerlingen op basis van hun top-

5 niet geplaatst worden en 15 leerlingen hadden op hun top-5 ook scholen buiten de regio 

genoteerd. 

 

 Top 5 schoolkeuzen: 

Door het invoeren van een top-5 hebben ouders en leerlingen zich georiënteerd op meer 

scholen. Duidelijk is gecommuniceerd dat het uitgangspunt bij de regeling is om de plaatsing 

op een van de vijf scholen te laten plaatsvinden. 

Afgesproken is dat basisscholen m.b.t. de informatie over de top-5 duidelijk aangeven dat de 

kans op plaatsing op een van de gekozen scholen het grootst is, wanneer je op het 

aanmeldingsformulier vijf scholen noteert. Een eenduidige communicatie vanuit de 

basisschool naar de ouders is belangrijk. 

Indien ouders en leerling de top-5 volledig hebben ingevuld, maar op de centrale lotingsdag 

toch niet geplaatst konden worden, werden deze leerlingen geïnformeerd waar nog plaatsen 

zijn. Zij konden zich vervolgens melden bij een van deze scholen. Afgesproken wordt om  bij 
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de uitvoering van de regeling ‘Aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2016-2017 

een leerling die op 1 juni 2016 nog niet geplaatst is, tijdens de procedure m.b.t. leerlingen met 

een heroverwogen VO-advies t.b.v. een plaatsing mee te nemen.  

Voor ouders en leerlingen die minder dan 5 VO-scholen als voorkeur hebben opgegeven en 

niet op een van deze scholen geplaatst zijn, geldt dat zij geïnformeerd worden waar nog 

plaatsen zijn waarna zij zich zelf kunnen melden bij een van deze scholen. 

 

 Het aantal heroverwegingen en plaatsingstraject: 

Het aantal heroverwegingen is onder de scholen door het samenwerkingsverband primair 

onderwijs geïnventariseerd. Uit de beschikbare gegevens  blijkt dat 104 leerlingen  een 

verzoek tot heroverweging hebben gedaan n.a.v. de eindtoets. Voor 29 leerlingen is een 

heroverwogen advies afgegeven en zijn herplaatst, waarvan 18 binnen dezelfde VO-school. 13 

leerlingen hebben een heroverwogen advies van vmbo naar havo en 13 leerlingen van havo 

naar vwo gekregen en 3 leerlingen van vmbo b/k naar vmbo-t.  

De procedure m.b.t. de leerlingen met een heroverwogen advies wordt in het draaiboek voor 

de regeling schooljaar 2016-2017 opgenomen. Ingeval een bijstelling van het VO-advies na de 

eindtoets door de basisschool plaats vindt,  kan de leerling op de V.O. school waar de leerling 

oorspronkelijk is geplaatst, doorstromen. Is er op deze V.O.-school op het aangepaste hogere 

advies geen plaats of is dit hogere niveau op de V.O.-school niet beschikbaar, dan treedt de 

betreffende V.O.- school in overleg met collega-schoolbestuurders om een plaats te zoeken die 

aansluit bij het heroverwogen advies. 

Uitvoering 

 Afronding adviesgesprekken basisscholen: 

De adviesgesprekken tussen basisschool en ouders vinden voor 1 maart 2016 plaats.  

 Communicatie naar basisscholen: 

Over de toepassing van de regeling wordt naar basisscholen duidelijk gecommuniceerd.   

Aandachtspunten hierbij zijn: 

- invullen van Top-5 

- bij voorkeur eenduidige advisering 

- bij gemengde adviezen van basisschool bepaalt VO-school de plaatsing  

- MDO-traject 

- verandering van het toelatingsformulier 

 Berichtgeving over plaatsing op één dag: 

 Berichtgeving over de plaatsing op één dag is positief ervaren. De bassischolen hebben 

aangegeven graag deze berichtgeving na schooltijd te laten plaatsvinden. Gekozen wordt  

voor de woensdagmiddag. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van het draaiboek voor 

het schooljaar 2016-2017. 

 Aangegeven is dat de school van eerste keuze de ouder en leerling informeert over de 

plaatsing op een school. 

 

Ontwerp regeling ‘aanmelding en inschrijving brugklas VO schooljaar 2016-2017 

 

De regeling 2016-2017 zal in het brugboek en op het  brugweb vermeld worden. 

 


