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Veel gestelde vragen, versie 12 februari 2018 (bijgestelde versie d.d. 19 februari 2018 met 
aangepaste tekst in rood) 

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 
 
Waarom wordt voor de advisering van leerlingen gebruik gemaakt van de middentoetsen? 
De behaalde vaardigheidsscores op de middentoetsen zijn te gebruiken als hulpmiddel bij de 
advisering en plaatsing per onderwijsniveau. Het is dus een advies; scholen kunnen ook op basis van 
andere gegevens een advies uitbrengen. Er is bij de in de Plaatsingswijzer opgenomen hulpmiddelen 
specifiek voor de middentoetsen gekozen, omdat deze toetsen een reëlere ontwikkeling van de 
leerling aangeven dan de andere toetsen van het leerlingvolgsysteem. Daarnaast laten ze de 
doorgroeimogelijkheden van de leerlingen zien.  

In de tabellen met vaardigheidsscores per onderwijsniveau die zijn opgenomen in de 
Plaatsingswijzer, ontbreken de M7-gegevens van de 3.0-toetsen. Zijn deze inmiddels bekend?         
In de Plaatsingswijzer zijn tabellen opgenomen met CITO-vaardigheidsscores. Deze zijn bedoeld als 
hulpmiddel bij advisering en plaatsing per onderwijsniveau. Deze tabellen zijn gebaseerd op de HCO-
publicatie. Deze publicatie heeft inmiddels een update gehad; hierin zijn voor de 3.0-toetsen ook de 
M7-gegevens opgenomen. Voor de M7-gegevens van de 3.0-toetsen verwijzen wij naar deze 
publicatie, die te vinden is op de site van Stichting HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies).  

Wat krijgen ouders tijdens het adviesgesprek mee vanuit de basisschool?  
Vanuit de basisschool krijgen ouders het adviesformulier met de unieke code van hun kind en een 
voorkeurslijst mee; deze geven zij ingevuld – met hun handtekening erop - af op de eerste vo-school 
van voorkeur.  
 
Wat krijgen de ouders nadat zij de door hen getekende voorkeurslijst van hun kind (samen met het 
basisschooladvies met daarop een unieke code) bij de eerste vo-school van voorkeur hebben 
afgegeven? 
De vo-school geeft ouders een kopie mee van de ingevulde voorkeurslijst met daarop een ingevuld 
aanmeldnummer (001 t/m 999) en een handtekening voor ontvangst. De vo-school voert de lijst in 
OT in (én daarbij ook het driecijferig aanmeldnummer). Vanuit OT ontvangen de ouders vervolgens 
automatisch een emailbericht ter controle. Mocht de vo-school daarbij per ongeluk een fout hebben 
gemaakt, dan nemen de ouders contact op met de school om die fout z.s.m. te laten herstellen. Dat 
kan alleen in de aanmeldperiode en niet meer in een plaatsingsperiode.  
 
Hebben kinderen die aan het begin van de aanmeldperiode worden aangemeld meer kans om te 
worden geplaatst dan andere kinderen? 
Daar is geen sprake van! Alle kinderen die in een aanmeldperiode zijn aangemeld en toelaatbaar 
worden verklaard hebben een gelijke kans om geplaatst te worden m.u.v. kinderen die voldoen aan 
een of beide voorrangsregels van de vo-school. Die kinderen krijgen wel voorrang als er sprake is van 
overaanmelding. Het maakt verder niet uit op welke dag in een aanmeldperiode een kind precies 
wordt aangemeld.  
 
Waar kan ik vinden welke vo-scholen een aanbod hebben dat past bij het basisschooladvies van 
mijn leerlingen?  
Op www.fokor.nl en op www.schoolkeuzerotterdam.nl staan rond 10 februari per basisschooladvies 
(inclusief de adviezen met LWOO) alle scholen die de bijbehorende brugklassen aanbieden.  
 
  

http://www.fokor.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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Komen bij lwoo - leerlingen ook scholen op de voorkeurslijst zonder lwoo voor? 
Nee, dat is niet het geval. Als door de basisschool een advies aan de leerling wordt gegeven met 
lwoo, dan komen op de voorkeurslijst alleen alle scholen te staan die brugklassen op het 
geadviseerde niveau aanbieden mét lwoo.  
 
Op de conceptprint van het OKR staat: verwachten de ouders dat de leerling op het geadviseerde 
niveau extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs nodig heeft? Maar waar kan ik dat 
invullen in OT? 
Dat kan op tabblad 5, 3e vraag onder kopje ‘zienswijze ouders’.  
 
Sommige ouders willen perse maar één voorkeur op de voorkeurslijst van hun kind invullen.  
Dat is een ernstige misvatting. Als ouders niet méér voorkeuren opgeven en de vo-school kan, om 
welke reden ook, het kind niet aannemen,  dat schuift het kind niet automatisch door naar de 
volgende school/ brugklas en moeten ouders en kinderen  wachten tot de tweede ronde, die pas 
start op 22 mei (volgens Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017 – 2018). Belangrijk is dat ouders zich dat 
realiseren en ook dat zij weten dat het opgeven van meer voorkeuren de kans niet verkleint om op 
de eerste school/ brugklas van voorkeur te komen.  

 
Kunnen basisscholen in OT per leerling de vo-scholen zien die de ouders/ de leerling op hun 
voorkeurslijst van een nummer hebben voorzien? 
Nadat de ingevulde voorkeurslijst door de vo-school van eerste voorkeur is verwerkt en ingevoerd, is 
voor de basisschool van de betreffende leerling in OT inzichtelijk voor welke scholen/ brugklassen de 
leerling zich heeft aangemeld, en in welke volgorde.    
 
Ouders worden per mail op de hoogte gehouden van het verloop van de aanmelding van hun kind. 
Geven ouders wel toestemming voor het delen van hun emailadres met derden? 
Op het schooladviesformulier wordt expliciet gevraagd of ouders toestemming geven om per email 
op de hoogte gehouden te worden over het plaatsingsbesluit van het VO. Als zij toestemming geven, 
ontvangen zij digitale berichten over de voorkeurslijst en de uitslag van een eventuele loting en/of 
plaatsing van de leerling. Ouders kunnen er ook voor kiezen geen toestemming te geven voor het 
gebruik van hun emailadres. Dan is het aan de po-school ouders zo goed mogelijk te informeren over 
de status van de aanmelding.  
 
Waar ligt welke verantwoordelijkheid voor de juiste volgorde van scholen van voorkeur in OT? 
De school van eerste voorkeur voert alle scholen van voorkeur van de leerling in OT in. Ouders 
krijgen een kopie van de voorkeurslijst mee. Ook ontvangen ouders een mail met daarin de scholen 
van voorkeur, zoals die door de eerste school van voorkeur in OT zijn ingevoerd. Ouders kunnen op 
deze manier zien of dit overeenkomstig hun aangegeven voorkeuren is gebeurd. In het geval dat de 
volgorde afwijkt, zullen ouders hierover de school van eerste voorkeur op de hoogte moeten stellen.   
 
Het invullen van toestemming van ouders voor emailberichten kan niet meer als het 
adviesformulier al op definitief staat. Hoe hier mee om te gaan?  
Op het schooladviesformulier wordt aangegeven of ouders per e-mail op de hoogte gehouden willen 
worden van de vordering van de plaatsing van hun kind in het VO. Dit onderdeel moet ingevuld 
worden vóórdat het adviesblad op definitief gezet wordt en de code daarop verschijnt. Gebleken is 
echter dat scholen in de praktijk hier soms een probleem mee ervaren. Veelal worden de 
adviesbladen vóór de adviesgesprekken met de ouders op definitief gezet. Echter omdat de 
goedkeuringsvraag voor het ontvangen van de e-mailberichten over het overstapproces nog nergens 
anders in het proces is gesteld aan de ouders, kan het zijn dat de school hierop vastloopt. Men weet 
bij het definitief maken nog niet óf ouders de vorderingen per e-mail willen ontvangen waardoor 
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men het formulier nog niet definitief kan maken. Scholen kunnen de komende dagen wellicht een 
formulier aan leerlingen meegeven met daarop de volgende tekst: 
 
Geachte ouder/verzorger, 
  
Binnenkort hebben wij het adviesgesprek op school. 
Tijdens het adviesgesprek krijgt u van ons het adviesbladformulier met code en een voorkeurslijst. Daarmee kunt u uw kind aanmelden op 
een school voor voortgezet onderwijs. 
 
Op het adviesformulier is de vraag opgenomen of u per email op de hoogte gehouden wilt worden over het proces van aanmelding en 
plaatsing. Dit moeten wij echter al voorafgaand aan het adviesgesprek opnemen op het formulier.  
  
Omdat onze adviesgesprekken op xx februari zijn, willen wij u vragen om voor xx februari aan te geven dat u dat wilt.  
  
Ouder/verzorger 1:  
Ja, ik wil per e-mail op de hoogte gebracht worden van het proces van aanmelding en plaatsing van mijn kind op het VO 
  
Emailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Ouder/verzorger 2:  
Ja, ik wil per e-mail op de hoogte gebracht worden van het proces van aanmelding en plaatsing van mijn kind op het VO 
  
Emailadres:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Indien u géén formulier heeft ingeleverd op xx februari, gaan we ervan uit dat u geen melding per e-mail wilt ontvangen.  
 
 

Zo kan de toestemming voorafgaand aan het adviesgesprek geregeld worden.  
Een andere mogelijke oplossing is deze:  
Tijdens het adviesgesprek wordt het adviesformulier definitief gemaakt terwijl ouders meekijken (bv 
op het smartboard). Aan het eind van het gesprek drukt de docent/directeur op print en ouders 
kunnen het printje ophalen bij de conciërge bij de uitgang. Als scholen een printer per lokaal hebben 
is het helemaal gemakkelijk. 
  
Is het als vo-school van volgende voorkeur verplicht om direct contact met ouders op te nemen als 
het kind op de school van eerste voorkeur niet is geplaatst en doorschuift naar de volgende vo-
school/ brugklas op de voorkeurslijst?  
Een kind is aangemeld bij alle vo-scholen op de voorkeurslijst die een volgordenummer hebben 
gekregen en als zodanig in OT zijn ingevoerd door de eerste vo-school van voorkeur. Als de eerste 
school het kind,  om welke reden ook,  niet plaats en dat in OT aangeeft, dan schuift het kind 
automatisch door naar de volgende vo-school van voorkeur (waar hij feitelijk al was aangemeld). Die 
volgende vo-school gaat dan onderzoeken of het kind kan worden geplaatst. In Rotterdam zullen de 
vo-scholen dan veelal contact opnemen met de betreffende ouders, maar verplicht is dat niet.  
 
Als een leerling zich met één ouder komt aanmelden bij de VO-school van eerste voorkeur, en er 
staat één handtekening op het aanmeldformulier, hoe weet de VO-school dan of de andere ouder 
instemt met de aanmelding?  
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat derden die te goeder trouw zijn, hier zijn de vo-scholen 
bedoeld, er van uit mogen gaan dat elke beslissing genomen door één ouder gebeurde mét 
toestemming van de andere ouder. Alleen als derden (zouden moeten) weten dat er op een bepaald 
gebied onenigheid is tussen de ouders, vervalt dit vermoeden en hebben zij de expliciete 
toestemming van beide ouders nodig.  
Wanneer dus de ene ouder het kind komt aanmelden op school, en de school weet niets van 
conflicten tussen de ouders omtrent deze aanmelding, dan mag de school het kind dus rechtsgeldig 
inschrijven. Wanneer de andere ouder achteraf laat weten niet akkoord te gaan met deze 
aanmelding, blijft de aanmelding bestaan én kan de andere ouder deze alleen aanvechten voor de 
rechter.  Wanneer de school echter op het moment van de aanmelding zou weten dat de andere 
ouder hiermee niet akkoord gaat, kan het kind niet rechtsgeldig ingeschreven worden. Het kind zal 
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pas aangemeld kunnen worden wanneer ouders hierover een akkoord bereiken, of wanneer een 
rechter de knoop doorhakt in dit conflict. (bron: po-raad) 
 
Na loting kan er een wachtlijst ontstaan. Hoe verwerk je een wachtlijst in OT?  
In OT is het niet mogelijk een wachtlijst bij te houden. Als een school heeft geloot en kinderen op een 
wachtlijst plaatst, dient deze school zelf een wachtlijst bij te houden. Zie hiervoor bijlage 7.1 
Lotingssystematiek onder het kopje ‘wachtlijsten’ op pagina 72 van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. 
 
Hoe kunnen ouders van buiten het gebied van Koers vo hun kind aanmelden op een vo-school 
binnen het gebied van Koers VO? Hoe komen zij aan een voorkeurslijst? En wat doet de vo-school 
van eerste voorkeur?  
Primair is het de verantwoordelijkheid van ouders om zich te oriënteren op het gehele onderwijsveld 
in het gebied van Koers vo en op de aanmeldprocedure(s). Hulpmiddelen daarbij zijn 
www.schoolkeuzerotterdam.nl (voor alle Rotterdamse vo-scholen) en www.schoolprofielen.nl (voor 
alle vo-scholen in het gebied van Koers vo) en www.fokor.nl. Op de laatste website staan per 
onderscheiden basisschooladvies (de brugklassen van) de vo-scholen in het gehele gebied van Koers 
vo.  
Een basisschool buiten het gebied van koers vo kan voor een kind dat naar een vo-school binnen het 
gebied van koers vo gaat, geen account in OT aanmaken voor dat kind en óók geen voorkeurslijst 
uitdraaien. Ouders die hun kind aanmelden op de vo-school van eerste voorkeur nemen een eigen 
lijstje mee met scholen/ brugklassen van hun voorkeur.  
De vo-school behandelt het lijstje van ouders als was het een voorgedrukte, ingevulde en 
ondertekende voorkeurslijst uit Onderwijs Transparant. Er is één verschil: nu maakt de vo-school (in 
plaats van de po-school) een account aan voor dit kind in Onderwijs Transparant. Helaas kan een 
emailadres van deze ouders niet worden ingevoerd, waardoor deze ouders de voortgang van het 
plaatsingsproces niet per email kunnen volgen. In dat geval is het noodzakelijk dat de op dat moment 
actieve vo-school de ouders op de hoogte houdt.  
Nadat de vo-school het account van de leerling heeft aangemaakt en de voorkeurslijst heeft 
ingevoerd, kan deze voorkeurslijst worden uitgeprint. Ouders kunnen deze direct controleren. De 
school kan vervolgens een kopie van de print aan ouders meegeven als bewijs van aanmelding.  
 
Aanmelden op meer vo-scholen tegelijkertijd?  
Een kind is aangemeld bij alle vo-scholen op de voorkeurslijst die een volgordenummer hebben 
gekregen en als zodanig in OT zijn ingevoerd door de eerste vo-school van voorkeur.  
Over het algemeen is er maar één school van eerste voorkeur. Op het moment dat de vo-school van 
eerste voorkeur een account aanmaakt voor deze leerling en in overleg met de ouders een lijst invult,  
kan een andere vo-school binnen het gebied van Koers vo dat niet meer doen. Er kunnen dus niet 
meer vo-scholen van eerste voorkeur voor dat kind zijn (tenzij het kind ook is aangemeld bij een vo-
school buiten het gebied van Koers vo). In dat laatste geval mag van ouders worden gevraagd om 
bijtijds de school in te lichten waar hun kind uiteindelijk niet naar toe gaat. Ouders zijn overigens 
wettelijk verplicht om bij de aanmelding van hun kind aan te geven of het kind op meer plaatsen is 
aangemeld en welke school daarvan de eerste voorkeur heeft. Deze school heeft onderzoeks- en 
zorgplicht.  
 
Mag ik een leerling van buiten het gebied van Koers vo die zich aanmeldt bij onze vo-school ook 
alleen invoeren in ons LVS of moet elke leerling in OT worden ingevoerd? 
Elke leerling moet worden ingevoerd in OT. Het volstaat niet de gegevens van de leerling alleen in te 
voeren in het eigen leerlingvolgsysteem.  
 
  

http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
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Zijn basisscholen binnen het gebied van Koers vo verplicht om met OT te werken? 
Ja, ook basisscholen in de regio (gebied Koers vo) moeten al hun leerlingen invoeren in OT en via OT 
het OKR verstrekken. Scholen in de regio zijn al bekend met het werken met OT voor hun ZIB-
leerlingen. Via de POVO-module voeren zij nu alle leerlingen in.  
 
Een leerling is tijdens de aanmeldperiode door de school van eerste voorkeur op ‘niet toelaatbaar’  
gezet. Daarmee schuift de leerling door naar de school van tweede voorkeur, nog voor de 
plaatsingsperiode.  
Voor aanmelding bij een vo school zijn officieel alleen de algemene persoonsgegevens van een 
leerling nodig, het adviesformulier van de basisschool met unieke code en de ingevulde 
voorkeurslijst. Veel scholen werken daarnaast met een eigen aanmeldformulier. Het verstrekken van 
een aanmeldformulier door ouders, anders dan het adviesformulier met unieke code en de 
voorkeurslijst, kan nooit een voorwaarde van een school zijn om een leerling al dan niet aan te 
mogen aanmelden.  
 
Wij werken als vo-school met een aanmeldformulier. Als een leerling die onze school op zijn 
voorkeurslijst heeft gezet en op een school van eerdere voorkeur niet toelaatbaar is of niet wordt 
geplaatst, schuift deze leerling automatisch door naar ons. Deze leerling heeft echter nog geen 
kennis met ons gemaakt en niet het aanmeldformulier ingevuld. Hoe moeten wij hiermee omgaan? 
Voor een aanmelding zijn alleen de basisgegevens van de leerling noodzakelijk. Aan de school van 
eerste voorkeur moet daarnaast ook het adviesformulier met unieke code en de voorkeurslijst 
worden verstrekt. Een aanvullend aanmeldingsformulier en een gesprek kan nooit een voorwaarde 
voor aanmelding en voor plaatsing zijn. Het staat scholen vrij een kennismakingsgesprek met de 
leerling en ouders te voeren. Dit kan ook ná plaatsing.  
Voor een kind met een ondersteuningsbehoefte ligt de zaak iets anders. Als het OKR niet voldoende 
informatie biedt om te kunnen beoordelen of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan 
voldoen, dan mag ouders om aanvullende informatie gevraagd worden. Mocht dan blijken dat school 
niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan is er zorgplicht.  
 
Wat is het laatste tijdstip (uur) dat een school van VO een leerling kan aanmerken als "niet 
toelaatbaar" waardoor de leerling doorschuift naar de volgende school van keuze? 
Dat is 27 maart 23:59 uur. Op 28 maart bepaalt de vo-school of er op brugklasniveau sprake is van 
overaanmelding. Het gaat hierbij om de leerlingen die t/m 27 maart zijn binnengekomen en 
toelaatbaar zijn verklaard. De vo-school heeft twee opties: in geval van overaanmelding toch alle 
toelaatbare leerlingen plaatsen óf loten onder alle toelaatbare leerlingen. N.B. ook toelaatbare 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte (waaronder lwoo) loten mee. Alleen bij uitloten vervalt 
de zorgplicht. Een ondersteuningsbehoefte is echter geen niet-toelaatbaarheidscriterium. Het kind 
kan dus niet op niet-toelaatbaar worden gezet in de periode voorafgaand aan het loten.  
 
Als bij de 1ste plaatsingsperiode het brugklastype ‘vol’ zit moet dan bij elke leerling in de 2e en 3e 
plaatsingsperiode (in ronde 1) die zich aanmeldt, aangeven worden dat deze ‘niet toelaatbaar’ 
is? Kan niet vooraf aangegeven in OT dat onze school niet meer meedoet, dit om misverstanden te 
voorkomen en de indruk te wekken dat er wel plaats is?  
Deze leerlingen moeten inderdaad in de 2e en 3e plaatsingsperiode (binnen een ronde) z.s.m. op ‘niet 
toelaatbaar’ worden gezet. Het is technisch niet mogelijk in OT om het brugklastype gedurende een 
ronde op ‘vol’ te zetten. In de volgende ronde (de 2e) komen brugklassen die vol zijn echter niet meer 
voor op de voorkeurslijst.  
 
Moet de school zelf een mail opstellen en versturen over de uitkomst van een plaatsingsronde? 
Nee, de school stelt dit automatische bericht niet op. Het betreft een standaardbericht vanuit OT (de 
teksten worden binnenkort ter informatie op www.fokor.nl geplaatst). Als een school een kind vanuit 
een eerdere plaatsingsperiode ontvangt (automatisch vanuit OT), dan ligt het voor de hand dat de 
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school met de betreffende ouders (schriftelijk) contact opneemt voor een kennismakingsgesprek. 
Verplicht is dat niet.  
 
Voor de 2e keer een OSO inlezen in Onderwijs Transparant; de M8 gegevens invoeren 
Werk je met Parnassys (PO) en lees je voor de 2e keer een OSO in Onderwijs Transparant in (je hebt 
dus al een dossier naar Onderwijs Transparant verzonden), dan komen helaas de M8-toetsen niet 
automatisch mee. In dat geval moet je later actief de afgenomen CITO--toetsen aanvinken. 
Dat gaat als volgt:  
 
Ga naar School | OSO | Overstapdossiers klaarzetten 
Kies/Selecteer bovenaan in het grijze vak Leerjaar 8 
Klik vervolgens op een leerling 
Zet in het vakje in de balk bij de niet-methodetoetsen een vinkje: 

(plaatje van ervoor) 
 
 

(plaatje van erna) 
 
 
Hierna ga je terug naar ‘Ga naar School | OSO | Overstapdossiers klaarzetten’ zodat je dit voor alle 
leerlingen kunt doen. 
Na de laatste leerling keer je terug naar ‘Ga naar School | OSO | Overstapdossiers klaarzetten’, vink 
je alle leerlingen van leerjaar 8 aan en klik je onderaan op de knop ‘zet geselecteerde leerlingen klaar 
voor binnen-Brinuitwisseling’. 
Als je de leerlingen daarna binnen haalt in OT, staan alle M8-toetsen erbij. 
 
De accountant zegt dat er een handtekening van de po-school nodig is op een uitschrijfbewijs. 
Klopt dat?  
Wij hebben voor een antwoord op deze vraag DUO benaderd. De relatiemanager po-vo zegt 
daarover het volgende: Er is momenteel geen wetgeving waarin staat dat een handtekening op een 
uitschrijfbewijs verplicht is. Ook in het onderwijsaccountantsprotocol voor de sector po is hierover 
niets expliciets te vinden. De beleidsadviseur po-vo van Duo  bevestigt daarop dat er inderdaad niets 
in het onderwijsaccountantsprotocol staat opgenomen en dat de accountant niet hoeft te 
controleren of er een handtekening op het bewijs van uitschrijving aanwezig is.  

 
 

 
 
 

 
 
 


