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Bijlagen
Persbericht van de gezamenlijke VO-schoolbesturen in de regio over de
aanmelding en inschrijving burgklas VO schooljaar 2021-2022.
De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs hebben de gemeente geïnformeerd over de resultaten van het
plaatsingsbeleid van alle brugklasleerlingen voor het schooljaar 2021-2022 (zie ook het persbericht). De
aanmeldings- en inschrijvingsprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor
voortgezet onderwijs. In de regio Zuid-Kennemerland hebben deze schoolbesturen hierover gezamenlijke
afspraken gemaakt om alle leerlingen op een VO-school te kunnen plaatsen.
Ruim 3.200 leerlingen maken in september de stap naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben allen hun vijf
voorkeursscholen opgegeven. De plaatsingsprocedure is door schoolbesturen en scholen voor voortgezet
onderwijs uitgevoerd onder toezicht van een notaris. De besturen voor voortgezet onderwijs hebben laten
weten dat 99% van de leerlingen op een van de scholen van hun top 5 is geplaatst. 94% van de leerlingen is
geplaatst op de school van eerste keuze, 5% op een school in hun top 2-5 en circa 1% van leerlingen kon op
basis van hun top-5 nog niet op een VO-school geplaatst worden.
Op woensdagmiddag 17 maart zijn de namen van alle geplaatste leerlingen (voor zover daar door
ouders/leerling toestemming voor gegeven is) op de website van de betreffende school gepubliceerd.
De leerlingen die niet op de school van eerste keuze zijn geplaatst, zijn op woensdag 17 maart jl. gebeld door
deze school. In het telefoongesprek hebben zij te horen gekregen op welke school zij geplaatst zijn.
De VO schoolbesturen hebben aangegeven dat is geloot in de opleidingstypen vmbo-t, havo en vwo. 34
leerlingen (circa 1%) konden niet geplaatst worden op een school uit hun top 5. Het ging hier om leerlingen
met advies in het havo en vwo segment.
De oorzaak hiervan is dat een aantal leerlingen met advies voor eenzelfde onderwijstype dezelfde scholen in
hun top 5 heeft gezet. Op deze scholen is sprake van een groot aantal aanmeldingen voor het schooljaar
2021-2022. De VO-scholen hebben op basis van deze aanmeldingen zoveel mogelijk leerlingen geplaatst door
waar mogelijk alle mogelijke ruimte op school te benutten en het aantal leerlingen in een klas te verhogen
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en/of extra klassen te vormen. Hiernaast is er sprake van een bijzonder schooljaar vanwege de coronasituatie en alle bijbehorende maatregelen. Hieraan zal tijdens de evaluatie van deze regeling door alle VOschoolbesturen in Haarlem en regio aandacht worden besteed, waarbij ook gekeken zal worden naar de
mogelijke impact op de aanmeldingen door het kansrijk adviseren.
Alle 34 leerlingen zijn door de school van eerste keuze gebeld. Het college heeft van de VO-schoolbesturen
begrepen dat een vervolgprocedure onder toezicht van de notaris is uitgevoerd, om ook deze groep
leerlingen gelijke kansen te geven op de beschikbare plaatsen op de scholen waar nog ruimte is.
De VO-scholen zijn in gesprek gegaan met ouders en leerlingen over de vervolgkeuze voor een andere
passende school. Er is aan ouders en leerlingen aangegeven op welke VO-scholen er nog ruimte is. VOscholen hebben ouders en leerlingen de mogelijkheid geboden om online en/of fysiek – als zij dat wilden scholen te bezoeken. Van die mogelijkheid is ook veel gebruik gemaakt. De leerlingen hebben een top 3 of 4
ingevuld. Er is bij elk onderwijstype keuze uit verschillende scholen in de regio, waaronder ten minste één
school in Haarlem.
Het college heeft van de voorzitter van de plaatsingscommissie vernomen dat de VO-schoolbesturen voor alle
leerlingen een andere passende school hebben gevonden, waar ze inmiddels ook geplaatst zijn. Een aantal
ouders is tevreden dat er zo snel duidelijkheid is over de school waar hun kind volgend schooljaar kan
starten. Andere ouders hebben de beschikbare plaats op school onder protest aanvaard, in afwachting van
de behandeling van hun klacht door de externe onafhankelijke klachtencommissie.
De ‘regeling aanmelding en inschrijving brugklas’ wordt medio juni geëvalueerd. De schoolbesturen voor
voortgezet onderwijs hebben aangegeven de ervaringen van ouders en leerkrachten hierin mee te nemen.
Het college heeft begrepen dat alle facetten van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure nauwgezet
worden geëvalueerd en besproken wordt hoe voorkomen kan worden dat leerlingen zo min mogelijk op
scholen buiten hun top-5 scholen moeten worden geplaatst. Ook zal de mogelijke impact van het kansrijke
adviseren vanwege het lesgeven in coronaperiode in deze evaluatie meegenomen worden. Hiernaast zal de
duur van de periode tussen het nog niet geplaatst zijn en het opgeven van een andere schoolkeuze
besproken worden. Voor deze aanmeldingsperiode is er voor gekozen om leerlingen zo snel mogelijk te laten
weten op welke VO-school zij geplaatst worden.
Daar het plaatsingsbeleid op school onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen VO valt, heeft
mevrouw Vaes, voorzitter van de plaatsingscommissie en contactpersoon namens alle VO-schoolbesturen in
Zuid-Kennemerland, aangeboden om aanwezig te zijn in één van uw commissies om uw vragen te
beantwoorden en hierover van gedachten te wisselen.
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PERSBERICHT

AANMELDING EN INSCHRIJVING BRUGKLAS VO SCHOOLJAAR 2021-2022

99% van de leerlingen is geplaatst op een school uit hun top 5.

Net zoals vorig jaar is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. Vanwege de
coronamaatregelen hebben de scholen in het voortgezet onderwijs online-open dagen
georganiseerd. Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en hun top 5 van voorkeurscholen
opgegeven.

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben zich ruim 3.200 leerlingen op verschillende scholen in ZuidKennemerland aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd.
De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 99% van de leerlingen zijn geplaatst op de
school van hun top 5.

Voor 1% van de leerlingen geldt dat zij nog niet zijn geplaatst op een school van hun top 5. Deze
leerlingen zijn vanmiddag 17 maart 2021 persoonlijk gebeld. Met hen zijn afspraken gemaakt om te
komen tot een definitieve plaatsing op een school waar nog wel plaatsen beschikbaar zijn. Er is in
principe voldoende ruimte bij verschillende scholen in de regio om uiteindelijk alle leerlingen te
kunnen plaatsen.

Ook de leerlingen die geplaatst zijn, maar niet op de school van hun eerste voorkeur, zijn gebeld.
Vanaf 15.00 uur vandaag zullen alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar
toestemming voor gegeven is) op hun website publiceren.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en
leerkrachten worden hierbij meegenomen.

