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Vragen en antwoorden rondom de Rotterdamse Plaatsingswijzer 

Versie 27.11.18 

Moeten scholen nog kennisgevingen van uitschrijving en van inschrijving naar elkaar 

sturen? 

In Onderwijs Transparant staan de in- en uitschrijfbewijzen van leerlingen.  Basisscholen hoeven 

geen ‘kennisgeving van uitschrijving’ te sturen naar de scholen van voortgezet onderwijs. 

Omgekeerd hoeven de scholen voor voortgezet onderwijs geen ‘kennisgevingen van inschrijving’ 

aan de basisscholen te versturen. Deze formulieren kunnen, indien gewenst, uitgedraaid worden 

uit Onderwijs Transparant. 

 

Voorheen werd er in OT bij het brugklasniveau ook een brugklasnaam mogelijk was. Ik 

zie deze mogelijkheid niet meer. Klopt dat? 

Dat klopt. Op de voorkeurslijsten van kinderen staan per basisschooladvies nog alleen de namen 

van de scholen en de brugklassen (als niveauaanduiding). Dit omdat in het voorgaande jaar door 

scholen vaak voor ouders moeilijk of niet te doorgronden toevoegingen werden gebruikt. 

Voor scholen betekent het dat zij bij het innemen van het aanmeldformulier (adviesformulier met 

code en nog oningevulde voorkeurslijst) aan ouders de vraag kunnen voorleggen of ze opteren 

voor specialisatie x, y of z (creatief voorbeeld vmbo-t hout, vmbo-t steen of vmbo-t-glas). Indien 

later moet worden geloot voor vmbo-t kan de school dan zelf lotingscategorieën (verdeling over 

aantallen) samenstellen. Verder kan de school op de eigen website, op 

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/ en/of http://www.schoolprofielen.nl/ duidelijk maken 

welke specialisaties er zijn. 

 

Hoe zit het nu met vo-scholen met een bijzondere inrichting en vo-scholen met klassen met 

een bijzondere inrichting?  

In de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018 – 2019 kunnen alleen scholen met een bijzondere inrichting 

voorafgaand aan de aanmeldperiode een toelatingstest afnemen bij potentiële leerlingen. Als een 

leerling de toelatingstest niet behaalt, hoeft de school deze leerling niet aan te nemen. Een vo-school 

kan alleen een school met een bijzondere inrichting zijn, na toestemming van FOKOR. 

 

Als een school echter alleen één of enkele brugklassen heeft met een bijzondere inrichting of profiel dan 

mag een eventuele test pas worden afgenomen in het nieuwe schooljaar en dus nadat de leerlingen zijn 

geplaatst. Als een kind die test dan niet haalt dan blijft het kind gewoon op die school en volgt het de 

lessen in een reguliere brugklas. Hoe de kinderen dus verdeeld worden over reguliere brugklassen en 

brugklassen waar óók lessen worden gegeven die passen bij dat bijzondere profiel wordt pas na de start 

van het nieuwe schooljaar duidelijk. Voor een klas met een bijzondere inrichting of profiel wordt geen 

toestemming aan FOKOR gevraagd.  
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Indien, voordat plaatsing aan de orde is, sprake is van overaanmelding (te bepalen per niveau) heeft de 

school in principe twee opties:  

- alle kinderen aannemen en vervolgens aan het begin van het schooljaar bepalen wie er in een 

bijzondere brugklas komt; 

- bij overaanmelding loten met alle leerlingen. 

 

Wat is eigenlijk de definitie van een toelatingstest? Valt daar ook een motivatiebrief en/of 

gesprek onder? 

De toelatingstoets mag niet bestaan uit het toetsen van kennis en vaardigheden die al op de basisschool 

zijn of worden getoetst in de eindtoets.  

Zorgvuldige en tijdige communicatie in de richting van ouders en kinderen is noodzakelijk, zowel vooraf 

(wat is de aard van de toets?), als achteraf (een eventuele afwijzing dient bijvoorbeeld van een gedegen 

motivatie te worden voorzien).   

 

Hoe zou onze school het formulier moeten noemen dat we ouders laten invullen tijdens een 

interessegesprek/open dag/open lesmiddag? Kunt u een concreet voorstel doen, over hoe 

we hier voortaan gezamenlijk over spreken? 

Het formulier dat ouders meekrijgen van de basisschool noemen we het aanmeldformulier. Het 

aanmeldformulier bestaat uit het basisschooladvies en de nog oningevulde voorkeurslijst (ze vormen 

samen één geheel). Ouders ondertekenen dat aanmeldformulier en dragen het over aan de eerste vo-

school van voorkeur op hun voorkeurslijst. De vo-school geeft ouders een kopie mee van de lijst met 

daarop een handtekening of stempel en een aanmeldnummer. 

De Rotterdamse Plaatsingswijzer stelt voor om dit een belangstellingsformulier te noemen. Daarmee 

geven de ouders aan hun kind (misschien) te willen aanmelden op deze specifieke school. 

Ingenomen belangstellingsformulieren of door ouders opgestuurde belangstellingsformulieren kunnen 

er aanleiding toe zijn dat de school ouders per mail of brief attent maakt op de aanmeldperiode, waarin 

de school kennelijk een gesprek wil hebben met de ouders (en niet alleen een aanmeldformulier in 

ontvangst wil nemen). Als bijlage bij die brief of mail kan dan een afspraakformulier voor een gesprek in 

de aanmeldperiode worden meegestuurd. Noodzakelijk is dat scholen in die mail of brief ouders erop 

wijzen dat het aanmeldformulier (zie hieronder) maar één keer kan worden ingeleverd en wel bij de 

eerste school van voorkeur op hun ingevulde voorkeurslijst.  

Ouders krijgen van de basisschool een aanmeldformulier mee, dat bestaat uit het basisschooladvies en 

de nog oningevulde voorkeurslijst (ze vormen samen één geheel). Ouders ondertekenen dat 

aanmeldformulier en dragen het over aan de eerste vo-school van voorkeur op hun voorkeurslijst. De vo-

school geeft ouders een kopie mee van de lijst met daarop een handtekening of stempel en een 

aanmeldnummer. 
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Ouders die laten weten dat zij wel een gesprek in de aanmeldperiode wensen, zouden eventueel nog 

een in te vullen informatieformulier kunnen krijgen, mee te nemen, naast het aanmeldformulier (voor 

hun kind), naar het gesprek in de aanmeldperiode.  

N.B.  

In de plaatsingswijzer staat met betrekking tot het belangstellingsformulier het volgende:  

‘Voor de richtlijnen met betrekking tot het belangstellingsformulier in kader van de AVG moet volkomen 

duidelijk zijn wat het doel is van het verzamelen van de gegevens: een indicatie te krijgen van de 

belangstelling van ouders c.q. potentiële leerlingen.  Er mogen niet meer gegevens worden verzameld 

dan strikt noodzakelijk.  Het verzamelen van meer dan NAW-gegevens lijkt dan vrijwel per definitie 

bovenmatig. Bovendien lopen besturen/ scholen het risico dat deze gegevens in de handen van 

onbevoegden komen en kan er in zo'n geval sprake zijn van een datalek’.  

Mutatis mutandis geldt de hierboven aangehaalde tekst ook voor het informatieformulier. Er mag niet 

meer worden gevraagd dan strikt noodzakelijk. Informatie verzamelen van een kind dat niet eens is 

aangemeld of geplaatst, maar waar dat wellicht gaat gebeuren, is al snel over de grens van wat in het 

kader van de AVG toegestaan is. Om die reden wordt geadviseerd ouders zo mogelijk pas een 

informatieformulier te laten invullen als hun kind is geplaatst en daarbij verder zo sober mogelijk te zijn.  

 

Op onze school vraagt de accountant om een door ouders ondertekend “inschrijfformulier” 

als bewijsstuk? Moeten ouders een kopie van een ondertekend inschrijfformulier bewaren, 

als bewijsstuk voor onze accountantscontrole? 

Ouders krijgen van de basisschool een aanmeldformulier mee, dat bestaat uit het basisschooladvies en 

de nog oningevulde voorkeurslijst (ze vormen samen één geheel). Ouders ondertekenen dat 

aanmeldformulier en dragen het over aan de eerste vo-school van voorkeur op hun voorkeurslijst. De vo-

school geeft ouders een kopie mee van de lijst met daarop een handtekening of stempel en een 

aanmeldnummer. Verder vult de vo-school in Onderwijs Transparant de voorkeuren van het kind/ de 

ouders in, waarna ouders een geautomatiseerde email van die invoer krijgen ter controle.  

Indien de uiteindelijke school waar het kind wordt geplaatst niet de eerste school van voorkeur was 

heeft de vo-school geen ondertekend aanmeldformulier. Dat is immers achtergebleven op de eerste 

school van voorkeur waar de ouders hun kind als eerste hadden aangemeld. In dat geval ligt het voor de 

hand dat de school de ouders alsnog een aanmeldformulier laat tekenen.  

N.B. in het kader van de Rotterdamse Plaatsingswijzer schrijven ouders een kind niet in; inschrijven doet 

de school. Ouders melden hun kind aan.  

 

Komt er een versie van de ouderbrochure in het Turks, Arabisch en Engels? 

Nee, hier is niet in voorzien.  
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Accepteert OT de invoer van M8 toetsen, cito3.0 

Ja, OT accepteert deze toetsgegevens. Als er problemen zijn bij het inlezen, dan is het raadzaam om 

contact op te nemen met de servicedesk van OT. 

 

Het OKR mag pas worden ingezien na de plaatsing van de leerling. Hoe kan het dan dat het tijdpad 

aangeeft dat dit al voor de aanmeldperiode op definitief gezet wordt? Hierdoor wordt het namelijk 

inzichtelijk voor de scholen voor voortgezet onderwijs. Ter illustratie een stukje uit het tijdpad. 

07.01.19 t/m 22.02.18   PO  Opstellen basisschooladvies: inlezen OSO-dossiers in OT, klaarzetten 

en definitief maken OKR, daadwerkelijke keuze basisschooladvies, 

definitief maken adviesformulier in OT  

07.01.19 t/m 22.02.19   PO  Adviesgesprekken met ouders: meegeven OKR, aanmeldingsformulier 

bestaande voorkeurslijst inclusief adviesformulier met unieke code en 

infographic. Eventueel nog invoeren mailadressen ouders in OT, alleen 

met hun toestemming.  

 

In tegenstelling tot de informatie die in het tijdpad is opgenomen, is het niet de bedoeling dat het OKR 

op definitief gezet wordt voor reguliere leerlingen voordat de leerling geplaatst is. De po-school dient 

aan het einde van elke plaatsingsperiode voor de geplaatste leerlingen het OKR op definitief te zetten in 

OT. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte is het van belang dat de vo-school het OKR wel kan 

inzien, nadat de leerling aangemeld staat in Onderwijs Transparant. De school moet immers bepalen of 

zij aan deze specifieke ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Ook als dat niet zo blijkt te zijn geldt dan de 

zorgplicht. 

Nadat een OKR op definitief is gezet kan de po-school dat zelf weer ongedaan maken, vergeet dan niet 

het OKR als bijlage te verwijderen.  

In volgende versies van de Rotterdamse Plaatsingswijzer zullen we hier meer aandacht aan schenken.  

 

Klopt het dat po-scholen voortaan alleen nog dubbeladviezen mogen geven?  

Nee, dat klopt niet. Enkelvoudige en dubbeladviezen zijn beide toegestaan. Wat wel nieuw is met ingang 

van dit schooljaar dat alle eindtoetsaanbieders in overleg met het ministerie van OCW, de inspectie van 

het onderwijs en de PO-raad hebben bepaald dat ze me ingang van dit schooljaar allemaal dezelfde 

adviescategorieën gebruiken, namelijk: 

 pro/vmbo bb 

 vmbo bb/vmbo kb 

 vmbo kb/vmbo gl-tl 



              
 
 
 

F e d e r a t i e   v a n   O n d e r w i j s k o e p e l o r g a n i s a t i e s   e n   O p e n b a a r   O n d e r w i j s   R o t t e r d a m 

 

 
 Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam. Bezoekadres: Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam Tel.: 010-2540812  

 E-mail: info@fokor.nl 

 

 vmbo gl-tl/havo 

 havo/vwo 

 vwo 

De reden hiervoor is dat het toetsadvies daarmee – ongeacht de toets die een leerling maakt – een zo 
goed mogelijke inschatting geeft van de voor de leerling best passende schoolsoort in het vo.  

 

Bij het aanmaken van brugklassen in OT kan ik niet kiezen voor MAVO. Kan dit worden 

toegevoegd? 

Voor het schooljaar 2018/2019 is er gekozen voor een vastgestelde lijst van brugklassen. In voorgaande 

jaren konden de scholen voor voortgezet onderwijs zelf deze lijst samenstellen. Hierdoor ontstond er 

een wildgroei aan namen die voor ouders onduidelijk was. 

Tegelijkertijd met het vaststellen van de lijst met brugklassen is er voor gekozen om alleen gebruik te 

maken van VMBO-TL. Dit is de naam die ook in de niveauadviezen voorkomt. Hierdoor ontstaat een 

consistent beeld. 

Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs maakt gebruik van de mogelijkheid om de naam MAVO te 

gebruiken. Voor deze scholen is het advies dit duidelijk te maken in hun communicatie-uitingen, in het 

bijzonder ook op www.schoolkeuzerotterdam.nl. Op het voorkeursformulier komt ook duidelijk te staan 

dat met VMBO-TL ook MAVO wordt bedoeld. 

 

Hoe zien de vier verschillende geautomatiseerde berichten uit Onderwijs Transparant aan 

ouders er uit? 

Mailbericht: Bevestiging voorkeurslijst 

 

Aan de ouders/ verzorgers van <naam leerling>, 

U heeft een voorkeurslijst ingeleverd bij de school voor voortgezet onderwijs <schoolnaam> .  

 

Hieronder kunt u de lijst controleren die uw school op <datum> voor uw kind in Onderwijs Transparant 

heeft ingevoerd. Als de namen van uw voorkeursscholen met de brugklassen goed zijn, hoeft u niets te 

doen.  

Zit er een fout in? Neem dan contact op met de school die uw voorkeurslijst heeft ingevoerd.  

De school met de brugklas van uw voorkeur, onderzoekt of uw kind toegelaten kan worden. 

Is uw kind niet toelaatbaar of wordt uw kind uitgeloot voor deze brugklas, dan gaat de aanmelding van 

uw kind automatisch naar uw volgende voorkeur op de lijst. U krijgt hierover dan bericht.  

Bewaar deze mail met uw voorkeurslijst goed.  

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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Als uw kind niet op de brugklas van eerste keuze wordt geplaatst, ziet u waar de aanmelding van uw kind 

daarna heen gaat.  

Dit is een automatisch gegenereerde email.  

 

Mailbericht: Niet-toelaatbaar  

  

Aan de ouders/ verzorgers van …..<naam leerling>,  

 Op < datum>  is  < naam leerling> helaas niet-toelaatbaar verklaard voor de volgende brugklas  < 

brugklas> bij  < naam vo-school>.  De school voor voortgezet onderwijs zal dit zo spoedig mogelijk 

schriftelijk bevestigen.   

Uw kind wordt nu automatisch aangemeld voor de volgende brugklas op uw voorkeurslijst. Staan er 

géén voorkeuren meer op de lijst waar de aanmelding van uw kind naar door kan schuiven? Overleg dan 

met de basisschool over de vervolgstappen.  

Dit is een automatisch gegenereerde email. U zult hiernaast schriftelijke informatie ontvangen van de 

school voor voortgezet onderwijs.  

 

 

 

 

Mailbericht: Toelating  

 Aan de ouders/ verzorgers van …..<naam leerling>,  

Op < datum>  is  < naam leerling> toegelaten door < naam vo-school>  in de volgende brugklas: < 

brugklas>.  De school voor voortgezet onderwijs zal de toelating binnenkort schriftelijk bevestigen. Als u 

daarna nog vragen heeft over de toelating, kunt u contact opnemen met de school. 

 Dit is een automatisch gegenereerde email. U zult hiernaast schriftelijke informatie ontvangen van de 

school voor voortgezet onderwijs.  

  

N.B.: De school voor voortgezet onderwijs mag wettelijk bepalen in welke brugklas een kind wordt 

geplaatst. Als de school toch besluit om uw kind in een andere brugklas te plaatsen, krijgt u bericht.  

Dan neemt de school voor voortgezet onderwijs contact met u op.  

De brugklas moet altijd passen bij het basisschooladvies van uw kind.   

 

Mailbericht: Uitgeloot  

  

Aan de ouders/ verzorgers van …..<naam leerling>,  
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 Op < datum>  is  < naam leerling> helaas uitgeloot voor de volgende brugklas  < brugklas bij  < naam vo-

school>.  U ontvangt van de school voor voortgezet onderwijs meer informatie over de uitslag van de 

loting.   

 Hoe gaat de plaatsing van uw kind nu verder?  

Uw kind wordt nu automatisch aangemeld voor de volgende brugklas op uw voorkeurslijst.  

Staan er géén voorkeuren meer op de lijst waar de aanmelding van uw kind naar door kan schuiven? 

Overleg dan met de basisschool over de vervolgstappen.  

Dit is een automatisch gegenereerde email. U zult hiernaast schriftelijke informatie ontvangen van de 

school voor voortgezet onderwijs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


