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Brugklastype beheren 
 
In de povo overstap wordt vanaf het schooljaar 2017-2018 gewerkt met 

voorkeurslijsten zodat ouders hun kind gemakkelijk kunnen aanmelden op 

meerdere VO scholen. De voorkeurslijst wordt gegenereerd door de basisschool 

en meegegeven aan de ouders. Op deze lijst staan alleen de brugklastypes van 

scholen die passen bij het basisschooladvies (BSA) van de leerling. Om dit mogelijk 

te maken moet elke VO school aangeven welke brugklastypes binnen de school 

worden aangeboden en met welke BSA’s leerlingen hier toelaatbaar voor zijn. Dit 

doet u onder brugklastypebeheer. 

Brugklastypes aanmaken 

 

• Ga naar ‘overig’ > ‘brugklastypes’ > ‘brugklastypes aanmaken’. 

• Maak een nieuw brugklastype aan via het blauwe plusje  

 

• Vul de lege velden in. Velden met een * zijn verplicht. 

• Sla op met het groene vinkje.  

• Vul op deze manier alle beschikbare brugklastypes in.  
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• Vul eventueel het ‘totaal aantal beschikbare plaatsen voor volgend 

schooljaar’ in onder punt 2. 

• Zorg dat het vinkje aanstaat bij ‘Gegevens vastleggen’ en sla het 

formulier op via de diskette links op de pagina.  

LET OP:  Vul in het veld ‘brugklastype’ eerst het niveau in van de brugklas, 
eventueel gevolgd door de specifieke benaming van de brugklas (Bijvoorbeeld 
brugklastype ‘VWO’ en brugklastype ‘VWO Technasium’). 
 
LET OP:  Alleen wanneer u via OT uw brugklastypes heeft ingevuld zullen deze ook 
zichtbaar zijn op de voorkeurslijsten van de basisschoolleerlingen. 
 
LET OP:  De aangemaakte brugklastypes komen alleen op de voorkeurslijst van 
een leerling, als het BSA van de leerling overeenkomt met het door u bij de 
brugklastype opgegeven BSA. 
Denk dus goed na over de BSA’s die u per brugklastype opgeeft. Denk daarbij ook 
aan gecombineerde adviezen of LWOO-aanvullingen. 
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Leerling aanmelden   
 
U kunt op twee manieren een leerling aanmelden:  

1. Aanmelden middels de unieke code  
2. Aanmelding handmatig invoeren  

  
Wanneer u een leerling wilt aanmelden die van een basisschool komt die werkt 
met Onderwijs Transparant, dan kunt u gebruik maken van de unieke code.  
Wanneer u een leerling wilt aanmelden die afkomstig is van een basisschool die 
niet met Onderwijs Transparant werkt, dan kunt u kiezen voor handmatig 
invoeren.  

 

Aanmelden met de unieke code  

 

De unieke code is een code die bestaat uit cijfers en letters. Deze code wordt door 
de basisschool gegenereerd bij het aanmaken van een VO-adviesformulier.  
Dit formulier wordt vervolgens uitgeprint en met unieke code meegegeven aan de 
ouders. De ouders geven dit formulier aan de VO-school die hun voorkeur heeft. 
(Dit is ook afhankelijk van regionale afspraken: in sommige regio’s wordt dit 
formulier door de basisschool naar de VO-school gestuurd)  
 

• Ga naar ‘Aanmelding invoeren’ > ‘Met unieke code (uit OT regio) . 

• Voer de unieke code in in het invulvak.  

 
 
 
 

 

• Klik op de knop ‘Haal gegevens op’.  

• U ziet de leerlingnaam verschijnen onder ‘Dossier van’.  
 

 
 

•   Klik op ‘Opslaan’ in de linker balk om de leerling aan te melden bij uw 
school.  

 

 

 

LET OP  
Aanmelden ≠ toelaten 

 
Aanmelden en toelaten 

van een leerling zijn 
twee losse stappen. 

 
Een leerling aanmelden 

doet u om de 
aanmelding inhoudelijk 

te bekijken. Als een 
leerling bij uw school is 

aangemeld, kan hij of zij 
niet bij een andere 

school worden 
aangemeld. 

 
Na het aanmelden kiest 

u of de leerling wordt 
toegelaten of 

afgewezen. 
Een leerling kan 

natuurlijk ook worden 
teruggetrokken uit de 

aanmelding. Deze 
keuzes geeft u aan bij 

‘Aanmeldingen 
verwerken’. 

 
Wanneer een leerling 

wordt afgewezen of 
teruggetrokken, wordt 
de unieke code van die 

leerling weer 
vrijgegeven. De ouders 

kunnen dan het 
aanmeldingsformulier 

naar een andere VO 
school brengen. Die 

school kan dan de 
aanmelding van de 
leerling verwerken. 
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Handmatig aanmelden  

Wanneer een leerling afkomstig is uit een regio waar geen gebruik wordt gemaakt 

van Onderwijs Transparant, dan kan deze leerling handmatig worden aangemeld.  

• Ga naar ‘Leerling aanmelden’ > ‘Handmatig (van buiten OT-regio)’. 

• Vul het formulier volledig in. 

•  Klik op ‘Opslaan’ in de linker balk om de leerling aan te melden bij uw 
school. 
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Voorkeurslijst verwerken 

 

Leerlingen afkomstig van scholen die vallen onder de Rotterdamse procedure van 
aanmeldingen bij het VO, zullen bij het adviesformulier een ingevulde 
voorkeurslijst hebben. Deze voorkeurslijst zal eerst in Onderwijs Transparant 
verwerkt moeten worden, voordat u verder kunt met de daadwerkelijke 
verwerking van de aanmelding. 
 
Via ‘aanmeldingen’ > ‘voorkeurslijst’ ziet u een overzicht van alle leerlingen met 
een voorkeurslijst, waarbij de aanmelding op dit moment actief is op uw school. 
U kunt hier per leerling de voorkeurslijst wijzigen. 
 

• Zodra u de unieke code heeft ingevoerd zal u direct op de pagina komen 
waar u de voorkeurslijst kunt verwerken. 
 

 
 

• Geef bij de ‘huidige aanmelding’ aan voor welk brugklastype de leerling is 
aangemeld bij uw school. 

• Vul via het blauwe plusje de voorkeurslijst aan. Voor elke volgende 
keuze zal een nieuwe regel aangemaakt moeten worden. 

• Zodra de voorkeurslijst compleet is past u de status van het formulier aan 
naar ‘definitief’. 
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• De leerling zal nu zichtbaar zijn via ‘aanmeldingen’ > ‘aanmeldingen 
verwerken’. 

 
LET OP: Leerlingen waarbij de regel oranje gekleurd is in dit overzicht hebben nog 
geen definitieve voorkeurslijst. U zult deze eerst moeten verwerken voordat u de 
aanmelding verder kunt verwerken. 
 
LET OP: Als VO school kunt u zelf de voorkeurslijst wijzigen. U zult hiervoor de 
status moeten aanpassen naar ‘onvolledig’. Na het aanpassen van de 
voorkeurslijst zal de status weer aangepast moeten worden naar ‘definitief’.  
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Aanmeldingen verwerken  

 
In het overzicht ‘Aanmeldingen verwerken’ staan alle leerlingen die op uw school 
zijn aangemeld m.b.v. de unieke code of handmatige invoer.  
Om een snelle selectie te maken van leerlingen die in aanmerking komen om 
toegelaten te worden op uw school selecteert u de aanmeldingen op                  
toelaatbaarheid. Daarnaast geef u aan of er voorrangsregels van toepassing zijn.  
 
LET OP: De voorrangsregels verschillen per VO-school. In alle gevallen heeft regel 
1 voorrang op regel 2.  
 

 
 

• Geef (eventueel) aan welke voorrangsregel(s) van toepassing is/zijn;  
 

• Geef aan of de leerling toelaatbaar is of dat u de leerling wilt afwijzen.  

 

• Wanneer de leerling ‘toelaatbaar’ is, zal op basis van de voorkeurslijst 

aangegeven worden naar welk brugklastype de voorkeur uitgaat. 

 

• Vul tot slot het aanmeldnummer in. 
 

 
 
 

• Indien de leerling niet toelaatbaar is geeft u de reden van niet 
toelaatbaar aan. 
 

Beheer 
brugklastypes 

 
Brugklastypes kunt u 

toevoegen/wijzigen/ver
wijderen  via het menu-

item  ‘Overig’ > 
‘Brugklastypes beheren’.  

 
 

Aanmeldnummer 
 

In geval van loting 
MOET het 

aanmeldnummer 
worden ingevuld. 

Mochten er te veel 
toelaatbare leerlingen 
zijn met een bepaalde 

voorkeur voor 
brugklastype, dan kan 

er voor dit brugklastype 
een loting komen.   

 
 

Leerling niet 
zichtbaar? 

 
Het kan zijn dat u 

leerlingen mist in dit 
overzicht. Controleert u 

dan eerst of de 
voorkeurslijst wel 

definitief staat via 
‘voorkeurslijst’. .  

 
 



 
  

 POVO Handleiding Rotterdam 
11 11 

HOME 

 

• Sla de gegevens op  
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Toelaatbare leerlingen verwerken 
 
Vanuit het overzicht ‘Toelaatbare lln verwerken’ kunt u een leerling definitief 
toelaten of alsnog afwijzen.  
 

• Klik op een leerling om een dossier in te zien.  
U ziet een historie van eventuele eerdere aanmeldingen bij andere 

scholen inclusief de beslissing van die school. Onder het tabblad 

‘Documenten’ kunt u het dossier van de leerling inzien.  

 

 

 

 

• U kunt hier de voorrangsregels en het aanmeldnummer wijzigen door het 
vakje aan te vinken:  

 

 
 
 

• Geef (na eventuele loting) aan of u de leerling wilt toelaten, afwijzen of 
dat de leerling zich heeft teruggetrokken. Bij de laatste 2 opties is een 
toelichting verplicht.  

• Noteer bij ‘Toegelaten’ op welk niveau en in welke brugklas de leerling 
geplaatst is. Voor een keuze klikt u op het pijltje . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenten  
 

Het dossier van de 
leerling bestaat uit de 

documenten die voor die 
leerling in OT zijn gezet. 

 
Het gaat hierbij in eerste 
instantie om het OKR en 
het adviesblad die in OT 

zijn gemaakt. 
Daarnaast kan het BAO 

ook documenten 
toevoegen, zoals bijv. 

een dyslexieverklaring. 
 

Deze documenten 
kunnen ook nádat u een 

leerling heeft 
aangemeld of 

toegelaten aan het 
dossier worden 

toegevoegd. 
Het BAO kan u dus 

eventueel via OT 
documenten nasturen. 

Loting  
 

Sommige VO-scholen 
zullen leerlingen 

toelaten/afwijzen 
middels een loting. In 

dat geval kan er 
gekozen worden voor 

‘Uitgeloot’ wanneer de 
uitkomst van een loting 

ongunstig is voor een 
leerling. 
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• Noteer bij ‘Afgewezen’ de reden van afwijzing en zet eventueel een 

vinkje voor ‘Melding Onderwijszorgloket’.  

 
 
 
 
 

 

 

• Geef bij ‘Teruggetrokken’  de reden van terugtrekking. 

• Selecteer ‘Uitgeloot’ wanneer de leerling is uitgeloot.  

• Sla de gegevens op  

LET OP: Na het opslaan van de beslissing wordt deze ook zichtbaar voor de 
basisschool.  

 

Meerdere leerlingen tegelijk toelaatbaar verklaren, toelaten, 

afwijzen of uitloten 

 
Wanneer u een toelatingskeuze op meerdere leerlingen tegelijk wilt 

toepassen  gebruikt u het icoontje met het  plusje  in de linker balk van 
het overzicht ‘Aanmeldingen Verwerken’ of ‘Toelaatbare lln verwerken’.  

• Selecteer de leerlingen waarop u dezelfde toelatingskeuze wilt 

toepassen  .  

• Klik op het icoon met het plusje .  

• Er verschijnt een schermpje met daarin de toelatingskeuzes. Selecteer 

een van de keuzes.  

Afhankelijk van de keuze komen de leerlingen in de voor hun bestemde 

overzichten terecht. Deze overzichten vindt u onder ‘Overzichten’  in de 

blauwe menubalk.  

  Klik op ‘opslaan’ om de beslissing te verwerken. 
 
 

LET OP: Na het opslaan van de beslissing wordt deze ook zichtbaar voor de 
basisschool.  
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Gegeven exporteren 

 

Overdracht OSO 

 
Voor het exporteren van leerlinggegevens van OT naar uw LAS kunt u de speciale 
OSO-handleiding raadplegen. Deze handleiding is in OT te vinden onder menu-
item ‘Help’ > ‘Handleiding’.  
 

DOD-export 

 
LET OP: Door de komst van OSO verdwijnt DOD-export steeds verder naar de 
achtergrond en zal deze functionaliteit uiteindelijk niet meer ondersteund worden 
door LAS-leveranciers en OT. De DOD-export is dit schooljaar nog wel te 
gebruiken, maar alleen voor particuliere scholen en OPDC’s. Alle andere partijen 
adviseren wij OSO te gebruiken bij de overdracht van gegevens. Zie hiervoor de 
speciale OSO-handleiding onder ‘Help’ > ‘Handleiding’.  
 
U kunt leerlinggegevens exporteren naar uw leerlingvolgsysteem via een 
zogenaamd DOD-bestand (DigitaalOverdrachtsDossier). Dit kan vanaf het moment 
dat de leerling is aangemeld bij uw school. 
U kunt de DOD-bestanden op verschillende manieren exporteren: 
 

              Bulk-DOD  

 

 

Met de bulk-DOD-knop kunt u gegevens van meerdere leerlingen tegelijk in 1 

(bulk-)DOD-bestand exporteren en vervolgens importeren in uw 

leerlingvolgsysteem.  

• Selecteer de leerlingen waarvan u de gegevens wilt exporteren  

• Klik op het bulk-DOD-icoon in de linker balk . 

• Er opent een ‘pop-up’ scherm met een bestandsnaam die eindigt op 

[datumvandaag].dod 

 

 
 

• Verander eventueel de naam van het bestand zodat u het makkelijk kunt 
herkennen. Verander de extensie .dod niet. 

• Kies eventueel een pincode om het bestand extra te beveiligen. 
 

Pincode  
 

Onder ‘Mijn gegevens’ 
kunt u een standaard 

pincode kiezen.  
Deze pincode staat dan 

altijd standaard 
ingevuld bij het 

aanmaken van een DOD 
bestand.  

 
U kunt er ook voor 

kiezen om geen pincode 
mee te geven aan een 

DOD-bestand. 
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• Klik op ‘OK’ om het DOD-bestand op te slaan (op bijv. een computer of USB-
stick). 

 
De gegevens van alle geselecteerde leerlingen zijn nu opgeslagen in een DOD-
bestand,  dat in een keer geïmporteerd kan worden in uw leerlingvolgsysteem.  

 
LET OP: De bijlagen die aan een bulk-DOD hangen worden wel geëxporteerd, 
maar worden door het leerlingvolgsysteem niet geaccepteerd. De bijlagen worden 
dus niet in het leerlingvolgsysteem geïmporteerd.   

 
 
 

                    Documenten Zip 

 

Met de Documenten Zip-knop kunt u gemakkelijk de bijlagen van meerdere 
leerlingen tegelijk exporteren en opslaan in uw bestanden.  

• Selecteer de leerlingen waarvan u de bijlagen wilt exporteren .  

• Klik op het DOC-icoon in de linker balk . 

• Volg de verdere stappen die hierboven bij ‘Bulk-dod staan beschreven (vanaf 

het pop-up-scherm).  

De bijlagen van de geselecteerde leerlingen zijn nu in aparte mapjes in een zip-

map  te vinden.  
 

 

                      DOD Zip 

 

Met de DOD Zip-knop kunt u van de gegevens van meerdere leerlingen tegelijk 
DOD-bestanden maken, inclusief de bijlagen die bij de leerlinggegevens zitten.  
 
Met deze knop worden de DOD’s van de geselecteerde leerlingen (inclusief de 

bijlagen!) opgeslagen in een zip-map . De DOD’s worden opgeslagen als losse 
bestanden per leerling. De bijlagen zijn in het DOD-bestand opgenomen en 
worden ook geïmporteerd in het leerlingvolgsysteem.  

 

• Selecteer de DOD’s die u wilt exporteren . 

• Klik op het DOD Zip-icoon in de linker balk   

• Volg de verdere stappen die hierboven bij ‘Bulk-DOD staan beschreven (vanaf 

het pop-up-scherm).  

De DOD’s van de geselecteerde leerlingen zijn nu in aparte mapjes te vinden .  
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LET OP: Het is niet mogelijk om de zip-map te importeren in uw 
leerlingvolgsysteem. U dient de DOD’s een voor een te importeren. 

 
U kunt het DOD-bestand daarna vanaf uw computer of USB-stick importeren in 
uw leerlingvolgsysteem. 
 

LET OP: Raadpleeg eventueel de handleiding of helpdesk van uw leerling-
volgsysteem voor begeleiding hierbij. 
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Overzichten  
 
Na het verwerken van de aanmeldingen worden de leerlingen zichtbaar in een 
ander overzicht, afhankelijk van welk besluit er bij deze leerling is genomen.  
 
In de overzichten vindt u onder andere de naam van de leerling, de school van 
herkomst, de datum van aanmelding en de datum van het besluit dat genomen is 
door de VO-school.  
 
De verschillende overzichten vindt u onder het menu-item ‘Overzichten’.  

• Overzicht toegelaten  
Alle leerlingen die toegelaten zijn op de school. 

• Overzicht afgewezen  
Alle leerlingen die door de school zijn afgewezen.  

• Overzicht niet toelaatbaar  
Alle leerlingen die door de school niet toelaatbaar zijn verklaard.  

• Overzicht teruggetrokken  
Alle leerlingen die zich hebben teruggetrokken van de aanmelding. 

• Overzicht uitgeloot  
Alle leerlingen die bij de aanmelding zijn uitgeloot 

• Totaaloverzicht  
Alle leerlingen die aangemeld zijn geweest bij de school, onafhankelijk van de 
beslissing die volgde op de aanmelding.  

• Bijlagen en documenten  
Overzicht van alle aangemelde leerlingen waarin is aangegeven hoeveel 
documenten het dossier van een leerling bevat en wanneer het laatste 
document is toegevoegd.  

• Overzicht uitschrijfbewijzen  
 
In het ‘Overzicht uitschrijfbewijzen’ komen de leerlingen te staan die zijn 
toegelaten op uw school. Voor deze leerlingen kan het uitschrijfbewijs voor de 
basisschool worden gegenereerd.  
 

o Ga naar ‘Overzicht uitschrijfbewijzen’;  
o Klik op de naam van een leerling. U ziet nu het uitschrijfbewijs.  
o Scroll naar beneden en zet het formulier op definitief. U krijgt nu een 

PDF-versie van het formulier aangeboden.  
 
TIP:  Om meerdere uitschrijfbewijzen tegelijk op definitief te zetten kunt u in het 
‘Overzicht uitschrijfbewijzen’ de bulk PDF-knop aan de linkerkant van het 
overzicht gebruiken.  
 

• Onderwijszorgloket Koers VO 
In dit overzicht staan alle leerlingen bij wie een vinkje is gezet bij ‘Melding 
Onderwijszorgloket’ wanneer een leerling is afgewezen. 
 

TIP: U kunt de overzichten naar wens inrichten. Zie hiervoor het hoofdstuk: 
Overzichten op maat in de algemene handleiding, te vinden onder menu-item 
‘Help’. 
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Eindtoets  
 
Zie de speciale eindtoets-handleiding onder menu-item ‘Help’ > ‘Handleiding’ voor 
meer informatie. I.v.m. mogelijke wijzigingen omtrent de eindtoets-functionaliteit 
wordt de meest recente eindtoets-handleiding omstreeks maart/april 2017 online 
gezet.  
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LWOO/PrO route  
 
Het aanvragen van een aanwijzing LWOO of een TLV PrO vindt plaats in de 1loket-
module van Onderwijs Transparant. Voor meer informatie over deze route kunt u 
de speciale 1loket-handleiding raadplegen. Deze handleiding is te vinden onder 
‘Help’ > ‘Handleiding’ in de inlog van de 1loketmodule van uw school.  
 
LET OP: Sinds 19-01-2017 is er een speciale LWOO/PrO-rol voor de VO-scholen in 
1loket beschikbaar. In deze rol zullen de toekomstige LWOO/PrO-aanvragen 
worden gedaan. 
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