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1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? 
Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de regio van Koers vo 
 

2 Moeten ouders langs meerdere scholen om hun kind aan te melden, of volstaat alleen 
aanmelding bij de 1e school?  
Ouders melden hun kind persoonlijk bij de eerste vo-school van voorkeur aan, met een 
adviesformulier met unieke code en met de ingevulde voorkeurslijst. Als het kind op de eerste 
school van voorkeur niet wordt aangenomen (niet toelaatbaar, uitgeloot) dan schuift het kind in 
OT automatisch door naar de volgende vo-school. Ouders hoeven hun kind niet perse meer 
persoonlijk aan te melden. Wel kan het zijn dat de vo-school die dan aan de beurt is de ouders 
uitnodigt voor een gesprek (kennismaken, bepalen of ouder de identiteit onderschrijven of 
respecteren e.d.).  
Volgens afspraak met OCW is een kind overigens formeel aangemeld bij elke vo-school die op de 
ingevulde voorkeurslijst staat (en door de school van eerste voorkeur in OT is gezet), maar 
mogen de scholen de aanmelding na elkaar in behandeling nemen.  
 

3 Wat voeren vo-scholen in eerste instantie in de POVO-module van OT in?  
VO-scholen (die kiezen voor optie 1 of 2) voeren hun verschillende types  brugklassen in de 
POVO-module van OT in met de bijbehorende basisschooladviezen. De vo-school bepaalt welke 
basisschooladviezen passen bij elk van de brugklastypes.  

 
4 Moeten Pro-brugklassen ook worden ingevoerd? 

Ja! 
 
5 Mag een school een leerling weigeren? Bijvoorbeeld wanneer ouders het niet eens zijn met       

bepaalde voorwaarden (religie). 
Ja, dat mag, dan mag de vo-school het kind als niet-toelaatbaar aanmerken. Er geldt wel een 
strikte voorwaarde: daarover moet de vo-school van te voren volkomen helder en duidelijk 
hebben gecommuniceerd op de eigen website (en in de schoolgids).  

 
6 Voor een bepaalde brugklas zijn maar een beperkt aantal beschikbare plaatsen. Hoe gaat een vo-

school daar mee om?  
Als de vo-school kiest voor optie 1 dan wordt aan het eind van de aanmeldperiode bepaalt of er 
al dan niet sprake is van overaanmelding. Indien dat het geval is dan moet er worden geloot 
onder alle aangemelde en toelaatbare leerlingen. Een andere optie is meer plekken formeren om 
alle aangemelde toelaatbare leerlingen alsnog aan te nemen op het niveau van de brugklas van 
voorkeur. Selecteren is niet toegestaan. Motivatiegesprekken voeren om dan te kiezen idem (bij 
wet verboden).  
Een school kan ook kiezen voor het principe van ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Dat kan 
alleen als voor ouders volkomen helder is dat het zo gaat en zij ook inzicht hebben in de volgorde 
van de lijst. Dit is niet in overeenstemming met optie 1 (het volledig volgen van de Rotterdamse 
Plaatsingswijzer). Een school kiest dan voor optie 2. Het argument voor loting met alle 
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aangemelde toelaatbare leerlingen is dat ook kinderen met ouders die niet zo handig zijn om hun 
kind zo vroeg mogelijk aan te melden,  evenveel kans moeten krijgen als ouders die dat allemaal 
wel handig aanpakken.  

 
7 Mag je als VO school de unieke code delen in OT?  

Nee, maar als een kind niet wordt aangenomen (niet toelaatbaar, uitgeloot) en de vo-school 
registreert dat in OT, dan komt de code automatisch vrij voor de volgende vo-school op de 
voorkeurslijst.  

 
8 Hoe staat het met de zorgplicht?  

De zorgplicht blijft onaangetast. Als een kind met een ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld 
en het kind is toelaatbaar (3 criteria) dan heeft de betreffende vo-school zorgplicht. Overigens kan 
het wel zo zijn dat een kind met een ondersteuningsbehoefte wordt uitgeloot. Dan vervalt de 
zorgplicht. Voor kinderen met een PrO of VSO-advies wordt niet geloot. En al weet je als vo-

school dan nog niet of je deze leerling de zorg kan bieden die hij of zij nodig heeft; je hebt dan 
wel de zorgplicht om zo nodig een passende andere school te vinden voor dit kind.  

 
9 Kunnen de scholen in OT zien welke scholen er staan aangegeven op de voorkeurslijsten van 

kinderen?  
Dat kan alleen de vo-school die op een bepaald moment de aanmelding in behandeling heeft. 
De eerste vo-school van voorkeur (waar het kind ook is aangemeld)  heeft dat lijstje per kind 
overigens in OT ingevoerd. Vo-scholen kunnen wel inzien hoeveel kinderen hun school als 
eerste, tweede, derde enz. hebben aangemerkt. Individuele opgaven zien zij verder niet.   
 

10 Indien het al zeker is dat de school de leerling aanneemt moet de vo-school dan alsnog de 
voorkeurslijst verwerken in OT?  
Ja, het is noodzakelijk dat vo-scholen meteen na de aanmelding de volledige voorkeurslijst 
invoeren. Dat is van belang op het niveau van de regio inzicht te krijgen in de voorkeuren van 
ouders en kinderen.  
 

11 Wat doet een vo-school als een leerling een dubbeladvies heeft gekregen, bijvoorbeeld 
basis/kader?  
Het ministerie van OCW adviseert een kind zo hoog mogelijk te plaatsen, maar het is om te 
beginnen aan de ouders om te beslissen waar ze met dat basisschooladvies hun kind aanmelden 
en uiteindelijk aan de vo-school om te bepalen op welk niveau (in welke brugklas) een kind 
uiteindelijk wordt geplaatst, zolang er wel sprake is van overeenstemming met het 
basisschooladvies. Een kind met een havo-advies mag niet geplaatst worden in een mavo-
brugklas, tenzij ouders dat expliciet willen. Zie verder ook de brief van de staatssecretaris d.d. 
juni 2016 te vinden op de website van FOKOR (www.fokor.nl).  

 
12 Mag je het dossier in januari of februari al binnenhalen bij een lwoo-aanmelding?  

Dat mag maar als je het tijdspad volgt moet je de ouders aangeven dat jet het dossier pas 
inhoudelijk bekijkt in lijn met het tijdspad van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Dat is van 
belang om niet in de knoop te komen met de maximale periode die staat voor het onderzoek 
onder deze groep leerlingen met een ondersteuningsvraag.  
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13 Kunnen ouders hun kind bij maximaal 5 scholen aanmelden? 
Nee, er geldt uitdrukkelijk geen maximum; 5 is een adviesaantal.   
 

14 Wat als de school van 1e voorkeur wel op de eerste deel van de voorkeurslijst staat (school volgt 
volledig de Rotterdamse Plaatsingswijzer) en de school van 2e voorkeur is een school die de 
plaatsingswijzer niet of niet geheel volgt (maar wel met OT werkt)? 
Dan moeten de ouders als hun kind niet wordt aangenomen op de vo-school van eerste 
voorkeur, zelf heel goed nagaan welke aanmeldprocedure de 2e school van voorkeur volgt. Klopt 
bijvoorbeeld het tijdpad wel of heeft die school een van de plaatsingswijzer afwijkend tijdpad?  

 
10 Wat voeren po-scholen in eerste instantie in OT in? 

Zij voeren voor de eerste aanmeldperiode alle groep 8-leerlingen (en groep 7 – leerlingen die de 
overstap gaan maken) in de POVO-module van OT in.  

 
11 Moeten po-scholen het emailadres van (beide)  ouders in OT invoeren? 

Ja, maar po-scholen moeten daarvoor toestemming vragen aan de ouders. Ouders krijgen 
vervolgens e-mails vanuit OT met de stand van zaken omtrent de aanmelding van hun kind. Als 
ouders die toestemming niet geven, dan is het aan de po-school om het aanmeldproces zo goed 
mogelijk te volgen en daarover met de ouders af te stemmen.  
 

12 Kan een kind met een havo-advies naar een TL school? 
Over het algemeen wordt een kind met een havo-advies door de ouders aangemeld bij een 
school met een havo-brugklas (ook mogelijk mavo-havo of havo-vwo). Dat neemt niet weg dat 
ouders kunnen besluiten hun kind aan te melden bij een school met een TL-brugklas.  

 
13 Moet het OKR in OT worden ingevoerd of mag deze ook als bijlage in OT worden toegevoegd?  

Je mag het OKR van OT gebruiken, maar een bijlage met je eigen OKR mag ook,  zolang alle 
relevante gegevens er maar in staan. Bij volgen van de Rotterdamse Plaatsingswijzer wordt het 
OKR van OT gebruikt.  
 

14 Is er een apart tijdspad voor lwoo-leerlingen?  
Ja, zeker. In de Rotterdamse Plaatsingswijzer is het tijdpad voor LWOO-leerlingen aangegeven. 
In belangrijke mate loopt het tijdpad parallel aan het tijdpad voor reguliere leerlingen.   
Kloppen de vaardigheidsscores in de Rotterdamse Plaatsingswijzer met de realiteit?   
De vaardigheidsscores in de Rotterdamse Plaatsingswijzer zijn slechts een indicatie en zijn 
slechts een advies ten behoeve van de basisschool; dit moet de ouders goed duidelijk worden 
gemaakt. Er komt vanuit FOKOR nog een mailing over de betrekkelijke waarde van deze lijst met 
vaardigheidsscores.  

 
 


