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Aanmelden op meer scholen voor VO  

Naar aanleiding van de brief van de toenmalige Staatssecretaris OC&W Sander Dekker d.d. 20 

december 2016 is duidelijk geworden dat de huidige aanmeldingsprocedure voor VO in onze regio 

niet voldoet aan de wettelijke eisen: ouders moeten in de gelegenheid gesteld worden, hun kind voor 

meer dan 1 school aan te melden. De gezamenlijke besturen van de Kernprocedure Amstelland 

hebben dan ook het besluit genomen dit aanmelden voor meer VO-scholen op te nemen in een nieuwe 

aanmeldingsprocedure.  

Mede gezien de urgentie die zowel bij PO als VO gevoeld wordt, gaat deze nieuwe procedure dit 

schooljaar in met het oog op de aanmelding van PO � VO in het voorjaar van 2019. 

De komende weken wordt de procedure in verschillende documenten (Schoolkeuzegids, handleiding, 

tijdpad, draaiboek) nauwkeurig vastgelegd; het streven is, de documenten op 1 november gereed te 

hebben. Van belang is een heldere en ondubbelzinnige communicatie over de nieuwe procedure, met 

name naar ouders van leerlingen die nu in groep 8 zitten en in het voorjaar met de nieuwe procedure 

te maken krijgen. 

De essentie van de nieuwe procedure: 

1. Ouders en leerlingen geven op het aanmeldingsformulier in rangorde 1 t/m 5 voorkeurscholen 

op (voor vmbo-tl, havo en vwo). Voor de opleidingstypes vmbo-basis en vmbo-kader geldt het 

opgeven van in rangorde 2 voorkeurscholen. Voor leerlingen met advies praktijkonderwijs 

geldt geen rangorde aangezien hiervoor niet meer dan één school beschikbaar is. 

2. Voor alle aanmeldingen geldt dat ouders en leerlingen het ingevulde formulier inleveren bij de 

school van hun 1e voorkeur.  

3. Voor ouders en leerlingen die minder dan 5 scholen als voorkeur opgeven geldt dat, mochten 

zij na het aflopen van hun voorkeuren niet geplaatst zijn, deze leerlingen en ouders 

geïnformeerd worden waar er nog plaatsen zijn waarna zij zichzelf kunnen melden bij de 

school van hun voorkeur.  

4. Het aanmelden op meer scholen tegelijk wordt als fraude beschouwd en dienovereenkomstig 

behandeld. 

5. Scholen die te maken hebben met een over-aanmelding zullen overgaan tot loting volgens door 

hen vooraf opgestelde criteria.  Deze 1e ronde loting vindt op de afzonderlijke scholen plaats 

onder leiding van een beëdigd notaris. 

6. Zo snel mogelijk daarna vindt er onder leiding van een notaris een centraal geleide plaatsings- 

en (eventueel) lotingsprocedure plaats. De notaris gaat als volgt te werk: 

a. Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze 

per school en opleidingsniveau 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.  

b. Leerlingen die uitgeloot zijn bij hun 2e keuze, worden opnieuw per school en 

opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e 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 4e 

keuze als uitgangspunt. 

c. 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 
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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.  

d. Scholen maken de plaatsing op een gezamenlijk vastgesteld moment en een uniforme 

wijze bekend. 

Deze procedure brengt het voordeel met zich mee, dat ouders niet na uitloting met hun kind alsnog op 

scholenjacht hoeven gaan; alle leerlingen krijgen min of meer tegelijk te horen op welke school ze zijn 

geplaatst. Uiteraard voorkomt het niet teleurstelling als een leerling niet terecht kan op de school van 

eerste voorkeur, maar de ervaring in regio’s die al met deze procedure werken is, dat ouders en 

kinderen al in het proces van het kiezen van een school rekening houden met verschillende opties. 

 

Planning: 

Voor 1 november 2018 documenten met nieuwe procedure gereed 

Op  studiemiddag PO/VO van 13 november 2018 korte plenaire presentatie  

In vergadering adviesgroep KP van 19 november 2018 doorspreken details  

 

 

Namens de PO VO besturen Kernprocedure Amstelland, 

 

Anneke Velthuijsen 

Projectleider Kernprocedure Amstelland 
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