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Opvolging Irene van Kesteren 

Irene van Kersteren is per 1 januari als programmamanager weggegaan bij FOKOR. Veel mensen hebben 

op 10 december jl. afscheid van haar genomen. Zij is een van de belangrijke drijvende krachten geweest 

achter het ontstaan van de Rotterdamse Plaatsingswijzer en de uitvoering. Irene is opgevolgd door Gerrit 

Elings, oud-directeur onderwijs van CSG Calvijn, die twee opdrachten gekregen heeft: 

1. Uitvoeren van de Rotterdamse Plaatsingswijzer voor dit schooljaar. 

2. Er voor zorgen dat de plaatsingswijzer op 1 augustus 2019 is overgegaan van FOKOR naar Koers 

VO. 

 

Wijzigingen plaatsingsperiode 2018 - 2019 

In vergelijking met schooljaar 2017 – 2018 zijn voor dit schooljaar de volgende wijzigingen van kracht: 

1. De basisscholen geven niet langer een brugklas advies maar een niveau advies. 

2. Een basisschool hoeft het OKR pas op definitief te zetten als een leerling is toegelaten en is nog 

niet te zien als de leerling zich komt aanmelden met de unieke code. 

 

Aanmelding en toelating leerlingen met een LWOO indicatie 

Er bereiken ons vragen over de procedure van LWOO leerlingen. Leerlingen met een LWOO indicatie 
hebben extra ondersteuning nodig. Scholen voor voortgezet onderwijs die deze leerlingen toelaten 
willen graag de tijd hebben om gesprekken te voeren met potentiële LWOO leerlingen om hun 
ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen. LWOO leerlingen mogen zich daarom al eerder dan 5 
maart aanmelden bij VO-scholen zodat deze gesprekken gevoerd kunnen worden. Vanaf 5 maart tot 15 
maart doen zij dan mee met de eerste inschrijfronde, het gaat hier immers om leerlingen die 
doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. 
 

Enkele belangrijke data 2019* 

7 januari t/m 22 februari  Opstellen basisschooladvies en invoeren in OT 
     Adviesgesprekken met ouders 
5 maart t/m 15 maart   Eerste aanmeldperiode 
18 maart t/m 5 april   Eerste plaatsingsperiode 
4 april     Loting 
 
*In de Rotterdamse Plaatsingswijzer staat de gehele procedure beschreven. Raadpleeg deze eerst bij vragen. 


