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1. Leidt het aangeven van meerdere brugklassen op de voorkeurslijst niet tot een stortvloed aan 
aanmeldingen op scholen? 
Per saldo wel. Stel: alle ouders voeren vijf voorkeuren op, dan zijn dat formeel +/- 6000 * 5 
aanmeldingen. Met de meeste van die aanmeldingen wordt echter nauwelijks iets gedaan. Het is 
alleen zo dat de eerste school van voorkeur, dat is de school waar het kind in de eerste 
aanmeldronde wordt aangemeld,  die vijf voorkeuren per kind in OT moet zetten. Hele populaire 
scholen hebben daar dan meer werk aan. De verwachting is echter dat een groot deel van de 
kinderen meteen geplaatst wordt op de school van eerste voorkeur en dan worden de andere 
aanmeldingen niet ‘actief’. 
 
2. Beïnvloedt het aankruisen van meerdere scholen op de voorkeurslijst de kans op de eerste keuze? 
Nee, dat is niet het geval. Je wordt op je eerste keuze geplaatst als je toelaatbaar bent (en de school 
kan voldoen aan je ondersteuningsbehoefte) en er niet behoeft te worden geloot. Maar of er nu 2 of 
10 vervolgkeuzes aangegeven zijn,  heeft geen invloed op de kans op de school van eerste voorkeur 
terecht te komen.   
 
3. Welke scholen worden vermeld op de voorkeurslijst? 
Vanuit Onderwijs Transparant zal voor iedere leerling een lijst met passende vo-scholen worden 
gegenereerd. Deze scholenlijst bevat alle vo-scholen in het gehele gebied van Koers vo die 
brugklassen hebben die passen bij het basisschooladvies van die leerling. Op de lijst staan de namen 
van de scholen, met daarachter de brugklassen van die school, die relevant zijn voor die leerling met 
een havo-vwo-advies (bijvoorbeeld school Driebergen met brugklassen havo/vwo en havo/vwo 
technasium). Het kan zijn dat deze school de twee genoemde brugklassen ook geschikt acht voor een 
leerling met een havo - advies. Dan krijgen alle leerlingen met een havo - advies deze school op hun 
lijst met in ieder geval deze twee brugklassen erop. N.B. wellicht heeft deze school ook een havo-
brugklas. Dan komt die brugklas ook nog voor op de lijst van een leerling met een havo - advies.  
 
4. Worden scholen buiten Rotterdam ook vermeld op de voorkeurslijst? 
Vrijwel alle vo-scholen in het gebied van Koers vo staan ook op de voorkeurslijst. In feite zijn er twee 
lijsten. Een lijst met scholen die de Rotterdamse Plaatsingswijzer volledig volgen (verplicht voor alle 
Rotterdamse scholen, maar ook veel vo-scholen buiten Rotterdam staan daar vrijwillig op) en scholen 
die (deels) een andere procedure volgen.  
Natuurlijk kan een kind ook een school buiten Rotterdam kiezen, maar dan moeten ouders zelf 
onderzoeken welke procedure er voor die school geldt. Afhankelijk van de mate van volgen van de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer merken ouders daar veel of weinig van. In ieder geval moeten ouders 
zelf onderzoek  doen als ze hun kind buiten de stad willen aanmelden op een school die de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer niet of niet volledig volgt. Het volgen van het tijdpad is bijvoorbeeld 
een cruciaal onderscheid.  
 
  



5. Welk basisschooladvies is er nodig voor bepaalde brugklastypen en wie bepaalt uiteindelijk in 
welke klas een leerling wordt geplaatst? 
Scholen bepalen van te voren welke brugklastypes ze hebben en welk basisschooladvies of welke 
adviezen daarbij horen. Dat hebben alle vo-scholen in OT aangegeven.  Een school met een vwo-
brugklas kan bepalen,  dat alleen een vwo-advies passend is. Een school kan ook de keuze maken dat 
een havo-vwo-advies óók toegang geeft tot de vwo-brugklas.  
Een leerling kan dus als eerste en tweede voorkeur eventueel kiezen voor twee brugklastypes op 
dezelfde vo-school: met een havo-vwo-advies als eerste keuze kiezen voor een vwo-brugklas (als de 
school dat mogelijk maakt) en als tweede voorkeur kiezen voor de havo-vwo-klas van diezelfde 
school (als die er is, tenminste). Uiteindelijk is het aan de vo-school om te bepalen in welke brugklas 
een leerling  terecht komt, zolang deze klas past bij het basisschooladvies. Scholen dienen hierover 
duidelijk te communiceren met ouders.   
 
6. Wat als het advies van een leerling na de eerste ronde verandert naar aanleiding van de uitslag van 
de eindtoets? 
Ouders beslissen om te beginnen of zij hun kind al dan niet elders willen aanmelden. Dat hoeft niet 
perse. Indien wel, dan kunnen zij in de tweede periode hun kind voor een andere school (als dat aan 
de orde is) en een ander brugklastype aanmelden. Het kan wel betekenen dat bepaalde scholen 
brugklassen hebben die dan al vol zijn. Noodzakelijk is dat ouders de school waar hun kind in de 
eerste ronde is aangemeld en geplaatst, daarvan op de hoogte stellen. Die school moet immers de 
plaatsing ongedaan maken (in OT de leerling weer vrijgeven (!).  
 
7. Als je in de eerste ronde bent geplaatst op de school van 2e of 3e voorkeur, en er komt in ronde 2 
alsnog plek op de school van 1e voorkeur (bijvoorbeeld omdat een ingelote leerling zich daar heeft 
teruggetrokken), heb je daar dan recht op? 
Als een school voor een bepaald brugklastype heeft moeten loten, dan leidt dat tot een wachtlijst 
met uitgelote leerlingen. Als er plekken vrijkomen hebben leerlingen in de volgorde van de wachtlijst 
recht op zo’n plek. De school in kwestie dient in volgorde van de wachtlijst contact op te nemen met 
leerlingen van die lijst om ze te vragen of ze de vrijgekomen plek willen innemen.  
 
8. Hoe verloopt de aanmelding en plaatsing van lwoo-leerlingen? En geldt zorgplicht bij uitloting?  
Lwoo-leerlingen kunnen zich naar het tijdpad van de Plaatsingswijzer vanaf 5 februari 2018 
aanmelden bij de school van eerste voorkeur. De procedure verloopt vervolgens gelijk aan die van 
overige leerlingen. Scholen dienen bij hun onderzoek goed de termijn van maximaal 10 weken 
(inclusief verlenging) in acht te nemen. Als er op de school geloot dient te worden, loten lwoo-
leerlingen mee. Als zij worden uitgeloot vervalt daarmee de zorgplicht van de school.  
 
9. Wat als een school bij veel aanmeldingen besluit tot het aannemen van meer leerlingen (de 
brugklas iets groter maken of het inrichten van meer brugklassen)?  
In Rotterdam is ervoor gekozen om dat niet te verhinderen, omdat dan in het belang van de 
leerlingen is. Het kan dus.  
 
10. Wat als ouders hun kind bij de school van 1e voorkeur hebben aangemeld, maar de aanmelding 
willen terugtrekken?  
Een ouder kan tijdens de aanmeldperiode de aanmelding van zoon/dochter intrekken. Ouders 
nemen hiertoe contact op met de VO-school om de school  te informeren over de terugtrekking. De 
betreffende VO-school kan het kind vervolgens in Onderwijs Transparant op ‘terugtrekken’ zetten. 
De aanmelding van het kind wordt dan automatisch doorgezet naar de tweede school op de 
voorkeurslijst. Terugtrekking van een kind tijdens de plaatsingsperiode is niet meer mogelijk. Ouders 
moeten dan de tweede ronde afwachten. 
  
  



11. Hoe kunnen schoolgegevens gewijzigd worden in Onderwijs Transparant? 
De scholen hebben zelf de mogelijkheid om hun schoolgegevens te wijzigen via de POVO module. 
Wanneer zij inloggen gaan zij naar 'overig'  ’mijn gegevens'. Onderaan de pagina kunnen zij de 
schoolgegevens wijzigen. (naam, adresgegevens, brinnummer e.d. Wat het aanpassen van deze 
gegevens betreft kan dat alleen voor zover daar op dit moment sprake is van foute gegevens 
(aanpassen tot half januari 2018). Nieuwe schoolnamen worden uiteraard alleen in afstemming met 
en in opdracht van het bestuur aangepast. Aan besturen is op basis van een totaaloverzicht per 
bestuur gevraagd aan FOKOR door te geven welke scholen of locaties niet meer bestaan. Via FOKOR 
zal Onderwijs Transparant die scholen en locaties uit Onderwijs Transparant verwijderen.  
 
12 Alle groep 8-leerlingen moeten voor de kerstvakantie in OT zijn geplaatst. Moeten alle CITO M8-
gegegens dan later handmatig worden toegevoegd? 
De leerlingen worden handmatig of via een excelbestand (export uit het Leerlingadministratiepakket) 
in OT ingelezen.  
OSO met gegevens inlezen in OT: In het Leerlingadministratiepakket kan je een OSO (Binnen Brin) 
klaarzetten om in te lezen in OT. Als je dat in december doet en je haalt deze gegevens binnen in OT, 
dan staan daar alle bekende NAW en toetsgegevens van dat moment in. Je kunt dan de OKR’s alvast 
aanvullen op bepaalde punten. Na de invoer van de M8-toetsen in januari kan je een nieuwe OSO 
(Binnen BRIN) klaarzetten.  In het Leerlingadministratiepakket moet je je dan wel aanvinken dat je de 
M8-toetsen ook wilt meesturen.Deze gegevens kan je daarna binnen halen in OT. Let op voor welke 
optie je kiest! Je kan overschrijven of aanvullen (de laatste optie is de beste hiermee behoud je je 
reeds ingevoerde en eventueel aangepaste gegevens). Hierna kan je het adviesformulier afronden en 
ook het OKR verder invullen en definitief maken.  
 
13. Hoe kunnen ouders hun kind aanmelden voor een brugklas met een lager niveau dan het 
basisschooladvies? 
Op de voorkeurslijst van de leerling worden alleen die brugklassen vermeld die aansluiten bij het 
advies van de basisschool. Als ouders hun kind, om welke reden dan ook, willen aanmelden voor een 
brugklas met een lager niveau, kunnen zij dat doen in overleg met de vo-school van eerste voorkeur.  
 
14. Als een kind in de eerste ronde geplaatst is op een school, en na de uitslag eindtoets een 
bijgesteld advies krijgt, zou het in theorie kunnen dat de leerling in de tweede ronde geen school 
krijgt. Hoe hiermee om te gaan? 
Technisch gezien is het, om in ronde twee te kunnen aanmelden, noodzakelijk de plaatsing uit ronde 
1 op terugtrekken te zetten. Dit kan de school doen waar de leerling geplaatst is. Hiermee is de 
leerling zijn plek kwijt. Ouders beslissen of zij elders willen aanmelden na het bijgestelde advies en 
moeten daarbij ingelicht worden over het risico dat zij daarbij lopen om eventueel geen school te 
hebben voor hun kind.  
 


