
Overzicht Voorrangsregels en scholen/brugklassen met een bijzondere inrichting 2017-2018
versie 06.11.17

Naam/locatie school: Bestuur Brin 

nummer
Voorrangsregel 1 (2017-2018) Voorrangsregel 2 (2017-2018) Bijzondere inrichting (2017-2018)

Accent Centrum CVO 04IK geen geen geen
Accent Delfshaven CVO 07HF geen geen geen
Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet CVO 28DF geen geen geen

Avicenna College CVO 30WH geen geen geen
Calvijn Business School CVO 16PK10 geen geen geen
Designcollege (voorheen Carré 

College)

LMC 02VG08 geen geen geen

Comenius College,  Rotterdam CVO 19GY05 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Comenius College Rotterdam 

hebben; dit geldt ook voor half-, 

stief- en pleegbroer en –zus.

geen geen

Einstein Lyceum BOOR 17CR00 Leerlingen aan die op het moment 

van aanmelden wonen of op een 

basisschool zitten in het gebied van 

onderstaande postcodes (Hoogvliet, 

Albrandswaard, Pernis en Rhoon): 

3195AA t/m 3195ZH, 3191AA t/m 

3191XJ, 3192AA t/m 3192ZD, 

3193AD t/m 3193XM, 3194AA t/m 

3194XD, 3171AA t/m 3171XA, 

3172AA t/m 3172XC, 3176PD t/m 

3176XE, 3161AA t/m 3161XS, 

3162LA t/m 3162ZG, 3165AA t/m 

3165AM. 

Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Einstein Lyceum hebben

geen

Emmauscollege KAVOR 08CU00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Emmauscollege hebben

Leerlingen die op het moment van 

aanmelden wonen of op een 

basisschool zitten in het gebied van 

postcodes 2760, 2761, 2901, 2902, 

2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 

2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 3056, 

3059, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 

3066, 3067, 3068, 3069 (de wijken Het 

Lage Land, Nesselande, Ommoord, 

Oosterflank, Prinsenland, Nieuw 

Terbregge, Kralingen of Zevenkamp 

van de gemeente Rotterdam, of in de 

gemeente Capelle aan den IJssel, of in 

de kernen Nieuwerkerk aan den IJssel 

of Zevenhuizen van de gemeente 

Zuidplas) worden bij voorrang 

toegelaten tot het Emmauscollege.

geen

Erasmiaans Gymnasium BOOR 15SC00 Leerlingen die de Talentenklas op 

het Erasmiaans Gymnasium met 

goed gevolg hebben doorlopen

geen geen 

Gereformeerde 

Scholengemeenschap Randstad

Ver voor Gereformeerd VO voor Westelijk Nederland00TU00 geen geen geen

Gijsbert Karel van Hogendorp LMC 02VG05 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op de 

Gijsberg Karel van Hogendorpschool 

hebben. 

geen geen
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Grafisch Lyceum/ VMBO voor 

vormgeven & media 

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam23JA01 geen geen Naam school/locatie: vmbo voor Vormgeven & Media

Specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn:

Het vmbo voor Vormgeven & Media van het GLR is vakschool. De leerlingen volgen vanaf de 1e klas allemaal het beroepsgerichte vak Media, 

Vormgeven & ICT (MVI). Het is zeer belangrijk dat de leerlingen passen bij het creatief technische karakter van de school. De School kent geen 

andere beroepsgerichte vakken. Indien een leerling toch niet past bij het creatief technische karakter moet er gezocht worden naar een andere 

school. Tijdens een oriëntatiegesprek wordt gekeken of een leerling aantoonbaar creatief is op het gebied van media, vormgeven en ICT en 

aantoonbaar geïnteresseerd is voor het creatief technische profiel van de school. Onder creativiteit verstaan we: het vermogen om nieuwe 

ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. Tijdens een 

oriëntatiegesprek kijken we of een leerling creatief gedrag en een creatieve houding vertoond. De volgende vijf gebieden zijn hierbij van belang: 

nieuwsgierigheid, verbeelding, doorzettingsvermogen, discipline, samenwerking. We vragen de leerlingen bij het oriëntatiegesprek eigen werk 

mee te nemen. Dit kunnen zijn tekeningen, foto's, filmpjes, voorbeelden van games en registraties van licht- en geluidsshows. De uitvoering en 

kwaliteit van het meegebrachte werk wordt in het oriëntatiegesprek beoordeeld. Ook de technische kant is belangrijk. Alle leerlingen moeten 

verplicht examen doen in de vakken natuurkunde en wiskunde.  

Havo voor Muziek en Dans LMC 02VG03 geen geen "Naam school/locatie: Havo/vwo voor Muziek en Dans, Vooropleiding voor HO-dans- en muziek. (alle klassen) 

Specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn:

Wij zijn de officiële vooropleiding van Codarts, namelijk de Havo/vwo voor Muziek en Dans. De leerlingen op onze school worden voorbereid op 

een studie aan het conservatorium of dansacademie. Doordat de school een  DAMU-licentie heeft, hebben de leerlingen voor bepaalde vakken 

vrijstellingen zodat ze deze tijd kunnen besteden aan het ontwikkelen van muziek- of dansvaardigheden. 

Door middel van een auditie moeten wij kunnen vaststellen of de kandidaat-leerling over de noodzakelijke dans- of muziekvaardigheden en over 

voldoende talent beschikt. Het criterium hiervoor is of de leerling geacht wordt dusdanig talent te hebben dat hij /zij zich zo kan ontwikkelen dat 

hij / zij uiteindelijk toegelaten kan worden tot Conservatorium of Dansacademie.

Tijdens een auditie muziek test een commissie de leerlingen op de vaardigheden op het instrument, het muzikale gehoor (solfège) en de 

theoretische kennis. Tijdens een auditie dans wordt geselecteerd op basis van aanleg, geschiktheid en niveau, en er wordt gekeken naar 

lichamelijke geschiktheid, artisticiteit en attitude. Zowel de commissie dans als de commissie muziek bestaat uit hoofdvakdocenten van Codarts, 

de coördinator van de vooropleiding, en een theoriedocent van de havo/vwo."

Rotterdams Vakcollege De Hef BOOR 02LB geen geen geen
Montessori Mavo Rotterdam 

(voorheen Hildegardis Mavo)

LMC 02VG14 geen geen geen

Vak College Hillegersberg (voorheen 

Rotterdams Vakcollege 

Hilligersberg)

LMC 02VG25 geen geen geen

Horeca Vakschool Rotterdam 

(voorheen Horeca Vakschool)

LMC 02VG11 geen geen geen

Hugo de Groot BOOR 02LB08 geen geen geen
Calvijn Juliana CVO 16 PK Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broef of zus op 

Calvijn Juliana hebben

Leerlingen die zich aanmelden met 

een LWOO indicatie of een andere 

ondersteuningsbehoefte waarvan de 

aanmelding loopt via het zorgteam. Dit 

betreft maximaal 10 van de 108 

beschikbare plaatsen.

geen
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Laurens Lyceum Stichting voor Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs Rotterdam-Noord02UG00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Laurens Lyceum hebben

Kinderen van oud-leerlingen van het 

Laurens Lyceum

geen

Libanon Lyceum BOOR 15EO00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Libanon Lyceum hebben

geen geen

Het Praktijkcollege Zuidwijk 

(voorheen LMC Praktijkonderwijs 

Huismanstraat)

LMC 29VX00 geen loting; dus geen 

voorrangsregels nodig

Het Praktijkcollege Centrum 

(voorheen LMC Praktijkonderwijs 

Schietbaanstraat)

LMC 29VZ00 geen loting; dus geen 

voorrangsregels nodig

Het Praktijkcollege Charlois 

(voorheen LMC Praktijkonderwijs 

Talingstraat)

LMC 29VW00 geen loting; dus geen 

voorrangsregels nodig

Mavo Centraal (voorheen Lucia 

Petrus Mavo)

LMC 02VG04 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op de 

Lucia Petrus Mavo hebben

geen geen

Lyceum Kralingen LMC 02VG22 Leerlingen die de Talentenklas op 

het Lyceum Kralingen met goed 

gevolg hebben doorlopen

Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Lyceum Kralingen hebben. 

geen

Lyceum Rotterdam voor kunst, 

wetenschap en ondernemen

LMC 05XJ geen geen Naam van klas(sen) met bijzondere inrichting: Kunst, wetenschap of ondernemen

In leerjaar 1: DaVinci, kunst, wetenschap en ondernemen 

Leerlingen gaan gemiddeld 4 tot 6 uur per week meer naar school dan op een reguliere havo/vwo

Specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn:

Vereist is aantoonbare interesse, kennis en vaardigheden kunst, wetenschap of ondernemen. Deze interesse, kennis en vaardigheden zullen 

blijken uit een toelating waarbij de volgende onderdelen van doorslaggevend belang zijn: 1 motivatiebrief, 2 toelatingsopdracht, waaruit 

abstract, fantasierijk & creatief deneken, vaardigheden, inzet, ambitie en enthousiasme duidelijk blijkt, 3 een portfolio kunst, wetenschap of 

ondernemen, 4 toelatingsgesprek, in het gesprek komen motivatie en ambitie aan de orde

De manier waarop een leerling zichzelf en het meegenomen werk presenteert is minstens zo belangrijk als het werkstuk. Het proces, het 

enthousiasme en de creativiteit is minstens zo belangrijk als het eindresultaat.

De toelatingsopdrachten voor de werkstukken voor kunst, wetenschap, ondernemen en DaVinci staan medio januari 2018 op de website van Het 

Lyceum Rotterdam
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Mavo voor theater - MT010 geen geen

Marnix Gymnasium CVO 14QT00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Marnix Gymnasium hebben

Leerlingen die hebben deelgenomen 

aan de Talentenklas in het schooljaar 

2017 - 2018

geen

Meerpaal (Calvijn) CVO 16 PK08 geen geen geen
Melanchthon Mathenesse CVO 18CH10 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op deze 

schoollocatie hebben, dit geldt ook 

voor half-, stief- en pleegbroer en 

–zus

geen geen 

Melanchthon Schiebroek CVO 18CH00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op deze 

schoollocatie hebben, dit geldt ook 

voor half-, stief- en pleegbroer en 

–zus

geen geen 

Melanchthon Wilgenplaslaan CVO 18CH02 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op deze 

schoollocatie hebben, dit geldt ook 

voor half-, stief- en pleegbroer en 

–zus

geen geen

Melanchthon Mavo Schiebroek CVO 18CH03 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op deze 

schoollocatie hebben, dit geldt ook 

voor half-, stief- en pleegbroer en 

–zus

geen geen

Melanchthon Kralingen CVO 18CH15 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op deze 

schoollocatie hebben, dit geldt ook 

voor half-, stief- en pleegbroer en 

–zus

geen geen 

Montessori Lyceum Rotterdam Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam02GS00 Leerlingen afkomstig van een 

Montessori basisschool of een 

ander traditioneel vernieuwend 

basisonderwijs (Dalton, Jenaplan, 

Vrije School)

Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Montessori Lyceum hebben (dit mag 

ook een halfbroer/-zus of stief- broer/-

zus zijn)

geen

Montfort College, St. LMC 23YU02 geen geen geen
Olympiacollege BOOR 02LB geen geen geen 

De Mavo voor Theater is een school voor leerlingen die het allerliefst de hele dag toneelspelen, dansen en zingen of muziek maken. Heb jij een 
mooi mavo-advies, heb jij een passie voor theater, dans of muziek en wil je daar later wellicht verder mee? Dan is MT010 de school voor jou.

Om leerling te worden van MT010 doe je eerst auditie. In de auditie wordt gekeken of de leerlingen dusdanig leerbaar en/of talentvol zijn, dat 
zij in staat worden geacht om zich jaarlijks zo te ontwikkelen in verschillende fases dat zij de kunstvakken met een voldoende af kunnen 
sluiten en het bijbehorend schoolexamen met een voldoende kunnen afronden. In de bevorderingsnorm is de noodzakelijke voldoende voor 
de kunstvakken dan ook meegenomen. Tijdens de auditie wordt tevens gekeken naar de motivatie, het enthousiasme, de nieuwsgierigheid en 
het doorzettingsvermogen van de leerling.

Na een positieve auditie volgt een gesprek met de leerling en de ouder(s) waarin gezamenlijk wordt onderzocht of de leerling aanhoudend zal 
kunnen voldoen aan de inspanningsvereisten die verbonden zijn aan het volgen de kunstvakken naast de reguliere vakken voor mavo (vmbo-
tl). 
Dit houdt in:
- Bij de theaterspecialisatie: wekelijks 8 uur waarvan 4 uur theater, 2 uur dans en 2 uur zang.
- Bij de dansspecialisatie: wekelijks 8 uur waarvan 6 uur dans en 2 uur theater en zang (worden afwisselend in een module aangeboden).
- Bij de zang/muziekspecialisatie: wekelijks 8 uur waarvan 6 uur zang/muziek en 2 uur theater en dans (worden afwisselend in een 

module aangeboden).

In dit gesprek met leerling en ouders wordt uitvoerig gesproken over de verwachtingen van de leerlingen en welke extra inspanningen deze 
opleiding vraagt. Hiermee sluit de school aan op de volgende ervaringen opgedaan bij de Theaterhavo/vwo:  regelmatig komen de ouders 
tijdens of na het gesprek tot de conclusie dat de school voor hun kind nog een te zware belasting zou zijn, ook al is het kind wel degelijk qua 
talent geschikt voor de school. In sommige gevallen zullen wij ouders adviseren hun kind niet te plaatsen ondanks een positieve auditie. De 
ervaring leert dat dit gesprek voor diverse kinderen en ouders een teleurstelling na een aantal maanden voorkomt.
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Palmentuin LMC 23YU08 geen geen geen
Passie, de Stichting Evangelische Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs27RW00 Leerlingen met een broer of zus op 

de Passie op het moment van 

aanmelden

Zoon of dochter van  een huidig 

personeelslid

Penta College CSG Hoogvliet CVO 20FR04
Penta College CSG Godfried Richter CVO 20FR07 geen geen geen

Roncalli Mavo LMC 17KY00 geen geen geen
Rudolf Steiner College Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland16 TV01 Leerlingen afkomstig van 

vrijescholen.

Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Rudolf Steiner College hebben

geen

Slinge VMBO LMC 23YU01 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op 

Slinge VMBO hebben.

geen geen

Scheepvaart en Transport College, 

locatie Westzeedijk

STC 05EA00 geen geen geen

Scheepvaart en Transport College, 

locatie Anthony Fokkerweg 

STC 05EA14 geen geen geen

Theaterhavo/vwo 

(voorheenTheater havo/vwo) 

 

LMC 02VG00 geen geen De Theaterhavo/vwo,Middelbare school voor theater, film en vormgeving (alle klassen)

specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn:

Leerlingen doen auditie voor de richting film, vormgeving of theater. In deze auditie wordt gekeken of de leerlingen dusdanig leerbaar en/of 

talentvol zijn, dat zij in staat worden geacht om voor het vak van de gekozen richting zich jaarlijks zo te ontwikkelen dat zij dit vak met een 

voldoende af kunnen sluiten (=bevorderingsnorm) en uiteindelijk ook het schoolexamen. 

Na een positieve auditie volgt een gesprek met de leerling en de ouders waarin gezamenlijk wordt onderzocht of de leerling aanhoudend zal 

kunnen voldoen aan de inspanningsvereisten die verbonden zijn aan het volgen van wekelijks 6 tot 8 uur lessen in de gekozen richting naast de 

reguliere vakken voor havo of vwo.

Toelichting op dit laatste: In dit gesprek met leerling en ouders wordt uitvoerig gesproken over de verwachtingen van de leerlingen en welke 

extra inspanningen deze opleiding vraagt.

Regelmatig komen de ouders tijdens of na het gesprek tot de conclusie dat de school voor hun kind nog een te zware belasting zou zijn, ook al is 

het kind wel degelijk qua talent geschikt voor de school. In sommige gevallen zullen wij ouders adviseren hun kind niet te plaatsen ondanks een 

positieve auditie. De ervaring leert dat dit gesprek voor diverse kinderen en ouders een teleurstelling na een aantal maanden voorkomt.

Thorbecke VO, locatie Prinsenlaan 

(havo vwo)

BOOR 15HX00 Topsportleerlingen (LOOT) en 

topdansleerlingen (DAMU)

Leerlingen met een broer of zus op 

school op moment van aanmelden

specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn: Leerlingen doen auditie voor de richting film, vormgeving of theater. In deze auditie wordt 

gekeken of de leerlingen dusdanig leerbaar en/of talentvol zijn, dat zij in staat worden geacht om voor het vak van de gekozen richting zich 

jaarlijks zo te ontwikkelen dat zij dit vak met een voldoende af kunnen sluiten (=bevorderingsnorm) en uiteindelijk ook het schoolexamen. Na 

een positieve auditie volgt een gesprek met de leerling en de ouders waarin gezamenlijk wordt onderzocht of de leerling aanhoudend zal kunnen 

voldoen aan de inspanningsvereisten die verbonden zijn aan het volgen van wekelijks 6 tot 8 uur lessen in de gekozen richting naast de reguliere 

vakken voor havo of vwo. Toelichting op dit laatste: In dit gesprek met leerling en ouders wordt uitvoerig gesproken over de verwachtingen van 

de leerlingen en welke extra inspanningen deze opleiding vraagt. Regelmatig komen de ouders tijdens of na het gesprek tot de conclusie dat de 

school voor hun kind nog een te zware belasting zou zijn, ook al is het kind wel degelijk qua talent geschikt voor de school. In sommige gevallen 

zullen wij ouders adviseren hun kind niet te plaatsen ondanks een positieve auditie. De ervaring leert dat dit gesprek voor diverse kinderen en 

ouders een teleurstelling na een aantal maanden voorkomt. 
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Thorbecke  vmbo voor sport & dans BOOR 15HX02 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op 

Thorbecke vmbo voor sport & dans  

hebben

geen Locatie: vmbo voor sport en dans

naam klassen met bijzondere inrichting:

sportklas

highschool sport (voetbal, basketbal, volleybal, hockey)

topsportklas

highschool dans

specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn:

Affiniteit met sport en/of dans. Audities en selectietrainingen vormen onderdeel van plaatsingsprocedure

Thorbecke VO, locatie 

Merkelbachstraat (mavo)

BOOR 15HX07 Leerlingen die een topsport- of 

damu-status (topdansers) hebben

Leerlingen met een broer of zus op 

Thorbecke vo, locatie Merkelbach 

(mavo) op moment van aanmelden

Naam van klassen met bijzondere inrichting:

Highschool Voetbal

Hichschool Hockey

Highschool Volleybal

Highschool Handbal

Highschool Basketbal

Highschool Dans

Sportklas

Specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn: Sportvaardigheden of dans-vaardigheden, hiervoor worden leerlingen geselecteerd.

Toorop Mavo LMC 02VG15 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op de 

Toorop Mavo hebben

geen geen

Veenoord LMC 23YU00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op 

Veenoord hebben

geen geen

Vreewijk Lyceum (Calvijn) CVO 16PK00 geen geen geen
Wartburg College Revius Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Wartburg00PG03 geen geen geen 
Wartburg College de Swaef Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Wartburg00PG02 geen geen geen
Wartburg Guido de Brès Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag De Wartburg00PG00 geen geen geen
Wolfert College BOOR 15KR10 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op het 

Wolfert College hebben

geen geen

Wolfert Dalton BOOR 15KR05 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op 

Wolfert Dalton hebben. 

Kinderen die afkomstig zijn van een 

basisschool voor deze vormen van 

traditioneel vernieuwingsonderwijs: 

Dalton, Montessori en Jenaplan

geen

Wolfert Tweetalig BOOR 15KR00 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op 

Wolfert Tweetalig hebben

Leerlingen afkomstig van vroeg 

vreemde talenonderwijs (VVTO) en 

scholen met tweetalig primair 

onderwijs (TPO) 

Locatie: Wolfert Tweetalig (alle klassen)

specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn:

Gevoel voor taalontwikkeling.

Young Business School Rotterdam LMC 17YF02 Leerlingen met een broer of zus op 

de Young Business School op 

moment van aanmelden

geen geen

Young Business School Rotterdam/ 

Vrijeschoolklas

Leerlingen met een broer of zus op 

school de Young Business School op 

moment van aanmelden

Leerlingen afkomstig van het 

vrijeschool PO.

geen

Zuider Gymnasium (Calvijn) CVO 16PK00 Leerlingen die het pregymnasium 

met goed gevolg hebben doorlopen.

geen geen

Zuidermavo (Calvijn) CVO 16PK05 Leerlingen die op het moment van 

aanmelden een broer of zus op de 

Zuidermavo hebben

geen geen

Zuiderpark LMC 17YF00 geen geen geen
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