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HET BASISSCHOOLADVIES 
De basisschool geeft een advies op welk niveau 
uw kind geplaatst kan worden op een school 
voor het voortgezet onderwijs. De basisschool 
kijkt hiervoor naar de ontwikkeling, interesses, 
motivatie, talenten en mogelijkheden van uw 
kind en naar de toetsgegevens uit het 
leerlingvolgsysteem. 
 
De basisschool mag een enkel niveauadvies 
geven (bijvoorbeeld havo), maar ook een 
dubbel niveauadvies (bijvoorbeeld vmbo tl/havo 
of havo/vwo). Bij een dubbel niveauadvies kunt 
u uw kind aanmelden op een school die ook het 
laagste niveau van dit advies biedt (bij een 
vmbo tl/havo advies kunt u uw kind dus niet 
aanmelden op een school die alleen havo/vwo 
heeft en geen vmbo/tl).  
 
In groep 7 krijgt uw kind aan het eind van het 
schooljaar een voorlopig basisschooladvies. Aan 
de hand hiervan kunt u zich vast oriënteren op 
mogelijke scholen voor voortgezet onderwijs die 
passen bij uw kind. 
 
In groep 8 krijgt uw kind vóór 1 maart het 
definitieve basisschooladvies. De basisschool 
geeft u na dit adviesgesprek het adviesformulier 
en het onderwijskundig rapport van uw kind 
mee. 
 
Het basisschooladvies is bindend voor de 
scholen voor het voortgezet onderwijs. Een 
school moet bijvoorbeeld een leerling die havo 
advies krijgt minimaal op havo niveau plaatsen. 
Bij een dubbel niveauadvies is het laagste 
niveau bindend. Een school moet bijvoorbeeld 
een leerling met havo/vwo advies minimaal op 
havo-niveau plaatsen, en eventueel hoger.  
 
Als u het niet eens bent met het 
basisschooladvies of met informatie in het 
onderwijskundig rapport (OKR), bespreekt u dit 
met de basisschool. De school is niet verplicht 
om het basisschooladvies en/of de informatie in 
het onderwijskundig rapport aan te passen. 

Blijft u het oneens? Dan heeft u als ouder het 
recht om uw standpunt schriftelijk vast te 
leggen. Uw standpunt wordt door de 
basisschool als bijlage toegevoegd aan het 
onderwijskundig rapport. U ondertekent het 
rapport voor gezien. 
 
 
ORIENTEREN OP SCHOLEN 
Vanaf november tot maart organiseren scholen 
voor voortgezet onderwijs open dagen en open 
lesmiddagen voor u en uw kind. Zie voor 
informatie over de Rotterdamse scholen en hun 
open dagen www.schoolkeuzerotterdam.nl. 
 
Sommige scholen mogen een extra 
toelaatbaarheidsonderzoek bij uw kind 
afnemen. Dit mogen alleen scholen met (klassen 
met) een bijzondere inrichting waarbij een 
beroep wordt gedaan op specifieke kennis of 
vaardigheden van kinderen. Denk bijvoorbeeld 
aan scholen waar een groot deel van het 
onderwijs in het Engels wordt gegeven of waar 
kinderen veel extra onderwijs krijgen in theater, 
dans, kunst, muziek of sport. Tijdens zo’n 
onderzoek wordt alleen getoetst of het kind de 
benodigde specifieke kennis of vaardigheden 
beheerst. Voor een overzicht van de 
Rotterdamse scholen met een bijzondere 
inrichting die gebruik maken van een 
toelaatbaarheidsonderzoek zie 
www.schoolkeuzerotterdam.nl. Als uw kind 
graag naar zo’n school wil, is het dus verstandig 
uw kind zo vroeg mogelijk  in te schrijven voor 
een toelaatbaarheidsonderzoek. Kijk voor de 
data op de sites van de scholen.  
 
Heeft uw kind behoefte aan extra 
ondersteuning, (zie pagina 3 ‘extra 
ondersteuning’) dan kunt u in de periode van 9 
januari tot en met 3 februari 2017 een afspraak 
maken met bijvoorbeeld de zorgcoördinator van 
de school voor voortgezet onderwijs waar uw 
kind graag heen wil om na te gaan of de school 
deze ondersteuning kan bieden. Op 
www.schoolprofielen.nl leest u welke 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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ondersteuning scholen voor voortgezet 
onderwijs kunnen bieden. 
 
 
AANMELDEN 
In Rotterdam zijn er drie opeenvolgende 
aanmeldrondes. Per ronde kunt u uw kind op 
één school voor voortgezet onderwijs 
aanmelden. Is uw kind na de eerste 
aanmeldronde niet geplaatst? Dan kunt u uw 
kind in de tweede ronde op een andere school 
aanmelden. Voor kinderen die na de tweede 
ronde nog niet geplaatst zijn, is er een derde 
aanmeldronde. 
 
De eerste aanmeldronde loopt van maandag 6 
maart t/m woensdag 15 maart 2017. De tweede 
loopt van woensdag 22 maart t/m vrijdag 31 
maart 2017. Een eventuele derde 
aanmeldronde loopt van vrijdag 7 april t/m 
maandag 17 april 2017. 
 
Bij het adviesgesprek in groep 8 krijgt u van de 
basisschool een adviesformulier met daarop het 
basisschooladvies en een unieke code. Dit 
formulier levert u in bij de school van keuze als 
u uw kind daar aanmeldt. De school voor 
voortgezet onderwijs mag u niet om extra 
informatie zoals het onderwijskundig rapport 
vragen. U krijgt van de school voor voortgezet 
onderwijs een schriftelijk bewijs van de 
aanmelding. 
 
Bent u gescheiden en heeft u gedeeld gezag? 
Overleg dan eerst samen over de schoolkeuze, 
want u moet het beiden eens zijn over de 
aanmelding van uw kind. 
 
U kunt uw kind tot en met de laatste dag van 
een aanmeldronde aanmelden. Leerlingen die 
zich binnen dezelfde aanmeldronde aanmelden, 
worden behandeld als ‘gelijktijdig aangemeld’. 
De volgorde van aanmelden binnen een 
aanmeldronde is dus niet van belang. 
 
Als een school na een aanmeldronde vol is, kunt 

u uw kind in een volgende aanmeldronde hier 
niet meer bij aanmelden. Op de website 
www.schoolkeuzerotterdam.nl kunt u na elke 
aanmeldronde vinden hoeveel plaatsen een 
school nog beschikbaar heeft. 
 
De school voor voortgezet onderwijs onderzoekt 
eerst of uw kind toelaatbaar is. Ofwel: of uw 
kind een basisschooladvies heeft dat past bij 
deze school. Als dit niet zo is, krijgt u het 
adviesformulier weer mee terug en moet u uw 
kind (liefst nog in diezelfde ronde) aanmelden 
op een school die wel het juiste 
onderwijsniveau voor uw kind aanbiedt. 
 
 
PLAATSINGSBESLUIT 
Daarnaast onderzoekt de school voor 
voortgezet onderwijs of uw kind past binnen 
hun toelatingsbeleid. Dit beleid moet duidelijk 
op de website van de school te vinden zijn. De 
school kijkt of: 

 Uw kind en/of uzelf de 
levensbeschouwelijke grondslag van de 
school onderschrijft of respecteert (alleen 
indien de school dat verlangt). 

 Uw kind de vereiste bijzondere kennis 
of vaardigheden beheerst, áls de school een 
bijzondere inrichting heeft (bijvoorbeeld 
tweetalig onderwijs). Dit wordt getoetst 
met een toelaatbaarheidsonderzoek. 

Als u en/of uw kind hieraan voldoen is er een 
positief plaatsingsbesluit. Dat betekent nog niet 
dat uw kind dan geplaatst is. Als dit niet het 
geval is, is het plaatsingsbesluit negatief. Uw 
kind wordt dan afgewezen en u moet uw kind 
(liefst nog in diezelfde ronde) aanmelden op 
een andere school voor voortgezet onderwijs.  
 
 
PLAATSING 
Op de eerste werkdag na afloop van een 
aanmeldronde bepaalt elke school of de 
leerlingen met een positief plaatsingsbesluit ook 
daadwerkelijk geplaatst kunnen worden. 
 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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Eerst kijkt elke school of er voldoende plaatsen 
op het gewenste niveau beschikbaar zijn voor 
alle leerlingen met een positief 
plaatsingsbesluit,. Als dat zo is, wordt uw kind 
geplaatst en krijgt u hier op 21 maart 2017 een 
schriftelijke bevestiging van (eerste ronde). 
Voor de tweede aanmeldronde is dat op 6 april 
2017 en voor de derde aanmeldronde op 21 
april 2017. 
 
Als een school meer leerlingen met een positief 
plaatsingsbesluit heeft dan er plaats is, is er 
sprake van overaanmelding. In dat geval wordt 
er per niveau geloot. Alle kinderen met een 
positief plaatsingsbesluit loten mee, ook de 
kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte 
hebben. 
 
Alle Rotterdamse scholen voor voortgezet 
onderwijs die moeten loten, loten volgens 
dezelfde methode en op dezelfde dag. Een 
notaris voert de loting uit en er zijn 
vertegenwoordigers van de school en de 
oudergeleding bij aanwezig.  
 
Tijdens de loting worden eerst de kinderen die 
aan de voorrangsregels van de school voldoen 
geplaatst, en dan de overige kinderen. Een 
voorrangsregel kan bijvoorbeeld zijn dat er al 
een broer of zus op de school zit. 
Voorrangsregels worden uitsluitend gehanteerd 
bij overaanmelding. Een school voor voortgezet 
onderwijs mag maximaal twee goedgekeurde 
voorrangsregels hanteren. Deze moeten 
duidelijk op de schoolwebsite staan. Voor een 
overzicht van scholen met voorrangsregels kunt 
u ook kijken op www.schoolkeuzerotterdam.nl. 
Een voorbeeld van de lotingsprocedure vindt u 
in de bijlage. Als uw kind meeloot, krijgt u op 21 
maart 2017 schriftelijk bericht over de uitslag 
van de loting. 
 
Mochten er na de derde aanmeldronde nog niet 
geplaatste kinderen zijn, dan vinden er 
plaatsingsoverleggen plaats. De scholen voor 
voortgezet onderwijs zorgen er dan in 

gemeenschappelijk overleg voor, dat uw kind 
toch een passende plek vindt. 
 
 
EXTRA ONDERSTEUNING 
Als de basisschool denkt dat uw kind in het 
voortgezet onderwijs extra onderwijs 
ondersteuning nodig heeft, is dat meestal al 
eerder met u besproken. Aan het begin van 
groep 8 kan de basisschool aan u toestemming 
vragen voor extra onderzoeken om de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind te kunnen 
bepalen. We onderscheiden drie soorten extra 
ondersteuning voor uw kind: 
 
1. Uw kind krijgt een basisschooladvies voor 
Praktijkonderwijs (Pro) of voor Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO).  
In dit geval vraagt de school voor Pro of voor 
VSO waar u uw kind heeft aangemeld een 
toelaatbaarheidsverklaring aan bij Koers VO. Dit 
is het samenwerkingsverband passend 
onderwijs voor scholen voor voortgezet 
onderwijs in de regio Rotterdam. 
 
2. Uw kind krijgt een VMBO-advies en de 
basisschool denkt dat uw kind daar extra 
ondersteuning nodig heeft. Dan kan er 
Leerwegondersteuning (LWOO) nodig zijn. 
LWOO wordt alleen aangeboden op het VMBO. 
LWOO is geen niveauadvies, maar 
ondersteunend aan één van de vier leerwegen 
van het VMBO.  
De school voor voortgezet onderwijs waar u uw 
kind heeft aangemeld vraagt LWOO aan bij 
Koers VO.  

 
In bovenstaande twee gevallen van extra 
ondersteuning meldt u uw kind al vanaf 6 
februari 2017 aan voor het voortgezet 
onderwijs.  

 
3. Uw kind kan extra ondersteuning nodig 
hebben bij bijvoorbeeld gedragsproblemen, 
lichamelijke beperkingen of hoogbegaafdheid. 
Dit geldt voor alle onderwijsniveaus (vmbo t/m 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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vwo). De basisschool beschrijft de 
ondersteuningsbehoefte nauwkeurig op het 
adviesformulier en in het onderwijskundig 
rapport. U bent zelf ook verplicht om de school 
waar u uw kind aanmeldt volledig te informeren 
over uw kind. 
Als uw kind een positief plaatsingsbesluit en een 
extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan moet 
de school onderzoeken of ze daaraan kan 
voldoen. De school begint daar meestal meteen 
aan, nog voordat eventueel moet worden 
geloot. De school mag maximaal 10 weken over 
het onderzoek doen. Als er overaanmelding is 
loot uw kind ook mee, of het onderzoek nu wel 
of niet is afgerond.  
Als uit dit onderzoek blijkt dat de school de 
extra zorg niet kan bieden terwijl uw kind wel 
kon worden geplaatst (en is ingeloot indien van 
toepassing), dan heeft de school zorgplicht. Dat 
betekent dat de school (in overleg met u) een 
andere passende onderwijsplek moet zoeken 
voor uw kind die wel kan voldoen aan de extra 
ondersteuningsbehoefte van uw kind. Zolang 
dat niet is gelukt, blijft de school waar u uw kind 
heeft aangemeld, verantwoordelijk voor het 
onderwijs aan uw kind. Let op: die zorgplicht 
geldt alleen voor de eerste school waar uw kind 
is aangemeld en waarvoor uw kind een positief 
plaatsingsbesluit is genomen. Als uw kind wordt 
uitgeloot, geldt de zorgplicht niet. 
 
 
BIJGESTELD ADVIES NA EINDTOETS 
Uw kind maakt de eindtoets in april of mei, dus 
ná plaatsing van groep 8 leerlingen bij een 
school voor voortgezet onderwijs. Heeft uw kind 
de eindtoets beter gemaakt dan verwacht, in 
vergelijking het schooladvies? Dan zal de 
basisschool het advies heroverwegen en kán zij 
het advies bijstellen. De school zal haar besluit 
om het advies wel of niet bij te stellen met u en 
uw kind bespreken en toelichten. Is het advies 
na de eindtoets bijgesteld? Dan heeft uw kind 
recht op plaatsing op het nieuwe niveau. Het 
kan gebeuren dat de school waar uw kind 
geplaatst is, het nieuwe niveau niet aanbiedt, of 

dat daar geen plaats meer is. U kunt uw kind 
dan bij een andere school aanmelden. Op 
www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u hoeveel 
plaatsen de Rotterdamse scholen nog 
beschikbaar hebben. 
 
 
VRAGEN? 
De basisschool begeleidt u bij de overstap van 
uw kind van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs en is voor u als ouder het eerste 
aanspreekpunt bij vragen hierover. 
 
Er is ook een klachtencommissie Rotterdamse 
Plaatsingswijzer. Hier kunt u terecht voor 
klachten over de uitvoering van de Rotterdamse 
Plaatsingswijzer. Voor de klachtenregeling en 
het klachtenformulier zie 
www.schoolkeuzerotterdam.nl. 
 
 
HANDIGE LINKS 
www.schoolkeuzerotterdam.nl met alle 
informatie over de overgang van het primair 
naar voortgezet onderwijs in Rotterdam, 
inclusief informatie over de Rotterdamse vo- 
scholen en hun open dagen. 
www.oudersonderwijs.nl/thema-
s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-
onderwijs/ met informatie voor alle ouders met 
schoolgaande kinderen. 
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl met 
algemene informatie over de regels bij de 
overstap van het po naar het vo. 
www.schoolprofielen.nl hier leest u welke 
ondersteuning de scholen voor voortgezet 
onderwijs aanbieden. 
www.koersvo.nl/zib met Informatie voor 
leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in 
aanmerking komen voor praktijkonderwijs of 
vmbo met leerwegondersteuning. 
www.ouders010.nl voor ouders en verzorgers 
met kinderen op een Rotterdamse school.

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-onderwijs/
http://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-onderwijs/
http://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-onderwijs/
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
http://www.schoolprofielen.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
http://www.ouders010.nl/
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BIJLAGE Voorbeeld lotingsprocedure 
Dit voorbeeld beschrijft een situatie met aantallen 
die niet realistisch zijn, maar maakt het mogelijk om 
de procedure overzichtelijk uit te leggen.  
We bekijken een denkbeeldige school die maar één 
soort brugklas heeft, namelijk een havo/vwo 
brugklas. De school heeft in zijn toelatingsprocedure 
vastgelegd dat kinderen met een havo of havo/vwo 
advies worden toegelaten tot deze havo/vwo 
brugklas. 
 
Als een school in het eerste leerjaar verschillende 
typen brugklassen of leerwegen heeft, wordt voor 
ieder type een aparte lotingscategorie aangemaakt 
waarbij ook het maximaal aantal leerlingen dat per 
lotingscategorie toegelaten kan worden, moet 
worden vastgesteld. 
 
Bij de loting op deze school wordt dus gewerkt met 
de lotingscategorie havo/vwo. Er zijn 10 plaatsen in 
deze brugklas. Deze school hanteert daarnaast twee 
voorrangsregels. 
Het blijkt dat er overaanmelding is voor deze 
havo/vwo brugklas omdat er 15 leerlingen 
toelaatbaar zijn tot deze brugklas (5 leerlingen met 
een havo advies en 10 leerlingen met een havo/vwo 
advies). De lotingsprocedure treedt dus in werking. 
 
Stap 1 
De aangemelde leerlingen hebben een 
aanmeldnummer ontvangen. De school stelt vast of 
de leerlingen aan de voorrangsregels voldoen. Dat 
levert het volgende overzicht op: 

 
Stap 2 
Alle aanmeldnummers worden in een bak gedaan. 
De notaris trekt nu handmatig aanmeldnummers uit 
de bak. Bij de trekking haalt de notaris als eerste 
aanmeldnummer 3 uit de bak. Als tweede haalt de 
notaris aanmeldnummer 10 uit de bak en zo gaat hij 

door totdat alle aanmeldnummers op zijn. Dat levert 
in dit voorbeeld het volgende resultaat op: 

 
Stap 3 
De tien beschikbare plaatsen worden als volgt gevuld 
(hierbij wordt de lijst uit stap 2 steeds van laag naar 
hoog volgordenummer doorlopen): 
a. Uit de lijst van stap 2 worden eerst de leerlingen 
geplaatst die aan voorrangsregel 1 voldoen (van laag 
naar hoog volgorde nummer): 1e plaatsing: 
Mouhsine F. 
b. Uit de lijst van stap 2 worden vervolgens de 
leerlingen in de lotingscategorie geplaatst die aan 
voorrangsregel 2 voldoen (van laag naar hoog 
volgorde nummer):2e plaatsing: Faisal H, 3e 
plaatsing: Claire B. 
c. Uit de lijst van stap 2 worden vervolgens de 
leerlingen in de lotingscategorie geplaatst die niet 
aan een voorrangsregel voldoen (van laag naar hoog 
volgorde nummer). Na 10 plaatsingen is de brugklas 
havo/vwo vol. De niet geplaatste leerlingen blijven 
nu op de wachtlijst staan (van laag naar hoog 
volgorde nummer). Het eindresultaat van de loting 
ziet er dus als volgt uit: 

 
De leerlingen en hun ouders ontvangen bericht van 
de VO-school over de uitslag van deze procedure. 


