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Vragen en antwoorden over de Rotterdamse Plaatsingswijzer (speciaal voor de regio van Koers vo, 
niet zijnde Rotterdamse scholen) 
 

 
1. Welke keuze moeten vo-scholen in de regio maken ten aanzien van het al dan niet meedoen met 

aanmelden op meer vo-scholen tegelijkertijd en het werken met voorkeurslijsten?  
Er zijn drie opties: 1)  volledig volgen van de Rotterdamse Plaatsingswijzer en werken met 
voorkeurslijsten; 2) deels of niet volgen van de Rotterdamse Plaatsingswijzer en werken met 
voorkeurslijsten 3) niet meedoen met Rotterdamse Plaatsingswijzer, noch werken met 
voorkeurslijsten. 
 

2. Wat zijn de consequenties van die keuze?  
1 Indien gekozen wordt voor optie 1 dan kiest de school voor alle aspecten van de Rotterdamse 

Plaatsingswijzer. Denk onder andere aan het volledig volgen van de activiteiten en het volgen 
van het tijdpad, loten, bij overaanmelding of alle toelaatbare leerlingen per brugklastype 
aannemen. Scholen die die keuze maken komen op het eerste deel van de voorkeurslijst. 
Ouders weten dan precies welke toelatingsbeleid deze school volgt, namelijk zoals aangegeven 
in de Rotterdamse Plaatsingswijzer. 

2 Indien gekozen wordt voor optie 2 dan kiest de school voor het deels of niet volgen van de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer. Scholen die dat doen komen op het tweede deel van de 
voorkeurslijst. Ouders moeten dan zelf bij de school informeren welk toelatingsbeleid de school 
volgt, voor zij deze school als een van hun voorkeursscholen opvoeren. Dat kan leiden tot 
afstemmingsproblemen als de ene school op de voorkeurslijst van een kind kiest voor 1 en een 
ander voor 2.  

3 Indien gekozen wordt voor optie 3 dan komt deze school niet voor op de voorkeurslijst van een 
kind. Automatisch doorschuiven in het digitale systeem van OT als een vorige school het kind niet 
toelaatbaar acht of het kind wordt uitgeloot, is dan ook niet mogelijk. Ouders moeten dan zelf bij de 
school informeren welk toelatingsbeleid de school volgt. En zij moeten hun kind te allen tijde zelf 
aanmelden bij de vo-school.  

 
3. 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 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.  
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4. Wat moet een vo-school doen die nog niet met de POVO-module van OT werkt voor de overgang van 

alle leerlingen?  
In principe hebben alle po- en vo-scholen in het gebied van Koers vo toegang tot de POVO-module 
van OT. Een school dient daarvoor wel inlogcodes te hebben. Heeft een school die onverhoopt nog 
niet, dan kunnen die bij Koers VO worden opgevraagd. Dit geldt alleen voor scholen buiten 
Rotterdam. Rotterdamse scholen ontvangen hun codes voor de POVO-module van FOKOR.  

 
5. Wanneer kan ik als vo-school mijn brugklastypes invullen? 

Daar wordt u van op de hoogte gesteld.  
 

6. 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.  
 

 
 
 
 
 

 


