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Vooraf: 
Om een overzicht te kunnen genereren van leerlingen die in een loting  mee dienen te doen, zullen 
de gegevens (correct) in OT ingevoerd moeten worden.  
Niet juist (of niet) ingevoerd  betekent  geen juist overzicht en dit kan problemen of meerwerk 
opleveren bij het uitvoeren van de lotingsprocedure. 
 
Hieronder worden de stappen uitgelegd die noodzakelijk zijn in OT om de toelaatbare leerlingen juist 
in te voeren.  
 
Dergelijke stappen vindt u ook terug als u bent ingelegd in OT op start.onderwijstransparant.nl onder 
het kopje “help” maar in dit document wordt expliciet ingegaan op de stappen rondom loting. 
 
Eerst vindt u een visuele uitleg, daarna volgen de stappen in tekst. 
 

 
Note: de gegevens van de leerling zijn fictief 

 
1. Voorrangsregels aanvinken 

Er kan aangegeven worden dat leerlingen vallen onder een van de twee voorrangsregels die door de 
school zijn opgesteld en doorgegeven zijn aan FOKOR. Er kan, indien van toepassing, ook gekozen 
worden voor beide voorangsregels.  
De voorrangsregels vult men in bij Aanmeldingen  Aanmeldingen verwerken  klik op leerling. 
Onder het kopje voorrangsregels zijn de volgende opties zowel afzonderlijk als tezamen aan te 
klikken: 
 

 Voorrangsregel 1 is van toepassing 
 Voorrangsregel 2 is van toepassing 

 

http://start.onderwijstransparant.nl/
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Het resultaat van deze handeling is terug te zien in de volgende lijsten: 
 

 Toelaatbare leerlingen verwerken 
 Overzicht toegelaten leerlingen 
 Overzicht uitgelote leerlingen 
 Totaaloverzicht 
2. Voorkeur brugklastype 

Bij de loting is het van belang dat er geloot wordt, of kan worden, op brugklastypes. 
In OT is hier een (verplicht) veld voor gekomen, nl. dat de VO-school de voorkeur brugklastype 
registreert. Dit veld wordt pas zichtbaar wanneer is aangegeven dat de leerling toelaatbaar is, anders 
is een dergelijke registratie niet nodig.  
 
De toelaatbaarheid en daarmee ook de voorkeur brugklastype vult men tevens in bij  
Aanmeldingen  Aanmeldingen verwerken  klik op leerling. 
 
Wanneer de school niet met specifieke brugklastypes werkt kan dit als optie gekozen worden in het 
dropdownmenu. Wanneer een school niet de juiste brugklastype (of geen brugklastypes) ziet staan 
moeten deze nog ingevuld worden. Zie hiervoor stap 2.1. 
 

2.1 Inrichting verschillende brugklastypes 
Onder het menu Overig  Brugklastype beheren kan de school zelf de verschillende brugklastypes 
aanmaken. Deze gelden alleen voor de betreffende school, elke VO school kan zelf brugklassen 
opgeven in OT. 
 
Standaard heeft OT de optie ‘Geen specifiek brugklastype’ ingevoerd, deze optie kan gekozen 
worden bij voorkeur brugklastype (onder aanmeldingen  aanmeldingen verwerken) als de 
brugklastypes niet relevant zijn voor de school. Wanneer de school wel relevante  brugklastypes 
heeft, kunnen die worden ingevoerd onder brugklastype beheren d.m.v. het plusteken.  
De optie ‘Geen specifiek brugklastype’ mag hier ook verwijderd worden d.m.v. het X teken als de 
school deze optie niet wil geven. 
 

 
3. Aanmeldnummer registreren in OT  

Tijdens het aanmeldproces wordt er een aanmeldnummer uitgereikt aan de ouders, dit 
aanmeldnummer kan t.b.v. het lotingsproces ingevoerd worden in OT.  
Het aanmeldnummer bestaat uit 2 onderdelen, het numerieke gedeelte en de eventuele toevoeging. 
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Het numerieke gedeelte is bedoeld voor iedere leerling die aangemeld wordt. De toevoeging is 
bedoeld voor leerlingen die aan elkaar gekoppeld moeten worden zoals tweelingen en broertjes en 
zusjes. 
Het aanmeldnummer vult men in bij Aanmeldingen  Aanmeldingen verwerken  klik op leerling 
Het resultaat van deze handeling is terug te zien in de volgende overzichten in OT: 

 Toelaatbare leerlingen verwerken 
 Overzicht toegelaten leerlingen 
 Overzicht uitgelote leerlingen 

 
4. Uitdraaien lijst t.b.v. de lotingsprocedure 

Via Aanmeldingen  Toelaatbare lln verwerken kan er een lijst gegenereerd worden m.b.t. de 
lotingsprocedure. Deze lijst is zelf samen te stellen d.m.v. het weergeven van de juiste kolommen en 
het aanzetten van de juiste filters. Voor meer informatie over de juiste kolommen en filters kunt u 
kijken in OT onder het menu ‘help’ bij Algemene handleiding POVO VO 2015-2016. 
 
Hierna kan de lijst via de Excel knop aan de linkerkant geëxporteerd worden.  
 

 
 

5. Vastleggen plaatsing en brugklas (of afwijzing door uitloting) bij daadwerkelijke plaatsing 
Als de leerling uiteindelijk geplaatst is op de school, of bij de loting uitgeloot wordt, dan dient dit 
vastgelegd te worden in OT. Dit doet men onder Aanmeldingen  toelaatbare lln verwerken  klik 
op leerling.  
 
Hoe er verder met OT gewerkt kan worden vind u in OT onder het menu Help  Handleiding. 
 
 
 


