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Veel gestelde vragen en antwoorden, versie 15 maart 2018 

Bij de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017 – 2018  
 
Moeten de aanmeldnummers per brugklastype gegeven worden of wordt per school 
doorgenummerd? 
De aanmeldnummers kunnen per school worden doorgenummerd. Mocht het tot een loting komen, dan 
worden de leerlingen per brugklastype geselecteerd.  
 
Kan ik als vo-school een aanmelding van een leerling verwerken als deze zich na 16 maart aanmeldt? 
Na 16 maart kunnen leerlingen niet meer aangemeld worden voor de aanmeldperiode in ronde 1. Op 22 
mei start de aanmeldperiode voor ronde 2: dan kan de leerling zich met adviesformulier en 
voorkeurslijst aanmelden op scholen, die dan nog brugklasplekken beschikbaar hebben. Op de 
voorkeurslijsten worden alleen die brugklassen weergegeven die nog plekken beschikbaar hebben.  
 
Wat zien scholen van 2e voorkeur en verder in OT op het moment dat de aanmelding van de leerling 
voor hun school nog niet actief is? 
Op dit moment zien die scholen nog niets. Eind maart volgt een overzicht waarin potentiele 
aanmeldingen voor de tweede plaatsingsperiode worden weergeven.  
 
Wanneer worden leerlingen die niet terecht kunnen bij hun school voor eerste voorkeur zichtbaar 
voor de school van tweede voorkeur? 
Op 29 maart 2018 is het plaatsingsbesluit ronde 1 – plaatsingsperiode A. Alle aangemelde leerlingen in 
OT moeten op die dag verwerkt worden als toegelaten of niet-toegelaten. Ouders krijgen vanuit OT een 
geautomatiseerd bericht, als van hen een emailadres in OT is opgenomen. De aanmelding van niet-
toegelaten leerlingen wordt automatisch doorgeschoven naar de school van volgende voorkeur. 
Daarmee zijn die leerlingen dan ook zichtbaar voor deze school.  
 
Hoe kan ik als vo-school zien welke leerlingen zich direct bij ons hebben aangemeld (school van eerste 
voorkeur) en bij welke leerlingen wij lager op de voorkeurslijst stonden, maar die wel naar onze school 
zijn doorgeschoven? (bijvoorbeeld omdat de leerling zich heeft teruggetrokken op de school van 
eerste voorkeur) 
In de overzichten van de VO- scholen is een extra kolom toegevoegd, namelijk ‘keuze voorkeurslijst’. De 

VO- school kan deze kolom toevoegen aan het eigen overzicht (uit de veldkiezer; blauwe sleuteltje 

onderaan een overzicht). In de kolom wordt weergegeven welke keuze deze vo-school is op de 

voorkeurslijst bij een leerling. Als hier ‘1’ ingevuld is, dan weet de vo-school dat zij de leerling zelf heeft 

ingevoerd in OT. Wanneer hier een cijfer ‘>1’ is ingevuld, dan weet de vo-school dat de leerling door een 

andere vo-school is ingevoerd. 

Kan ik aangemelde leerlingen ook al vóór 29 maart in OT op toelaatbaar zetten? 
Na de aanmelding bepaalt de vo-school of de leerling toelaatbaar is. Dit gebeurt op basis van drie 
criteria: is het basisschooladvies passend, onderschrijft en respecteert de leerling de 
levensbeschouwelijke grondslag van de school en beschikt de leerling over de vereiste bijzondere kennis 
en/of vaardigheden (deze laatste alleen boor scholen met een bijzondere inrichting).  
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Op 29 maart wordt voor de toelaatbare leerlingen in OT ingevoerd of zij toegelaten zijn of niet. Dit 
gebeurt voor alle leerlingen in Rotterdam en binnen de regio Koers VO op dezelfde dag. Vanuit OT wordt 
dan automatisch een bericht naar ouders verzonden, indien zij hebben aangegeven via de mail op de 
hoogte te willen worden gesteld.  
 
Mag een vo-school al eerder dan 29 maart aan leerlingen laten weten of zij zijn toegelaten? 
Volgens het tijdpad van de Rotterdamse Plaatsingswijzer wordt op 29 maart bepaald of een kind al dan 
niet wordt geplaatst. Eventueel heeft van te voren loting plaatsgevonden. Ook als loting niet aan de orde 
is vindt bekendmaking voor alle leerlingen op dezelfde dag plaats door in OT in te vullen dat een kind is 
geplaatst of uitgeloot en daarna nog schriftelijk te communiceren. Dat geldt ook voor lwoo-leerlingen. 
Voor de goede orde: lwoo-leerlingen en overige leerlingen met een ondersteuningsbehoefte (exclusief 
leerlingen met een PrO-advies) loten bij overaanmelding mee.   
 
Wanneer communiceert de vo-school, waar de aanmelding actief is, met de ouders van de 
aangemelde leerlingen?  
Los van en náást de geautomatiseerde emailberichtgeving vanuit OT, laat de vo-school aan de ouders 
van elk aangemeld kind na afloop van een plaatsingsperiode schriftelijk weten of het niet toelaatbaar 
verklaard is, toegelaten is of uitgeloot. Ook als het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van een 
kind onverhoopt nog loopt informeert de vo-school de ouders daarover. In het laatste geval heeft de vo-
school overigens zorgplicht.  
Zie hieronder de drie verschillende geautomatiseerde berichten die vanuit OT worden verstuurd, indien 
ouders een emailadres hebben opgegeven. 
 
Niet toelaatbaar: 
 
Aan de ouders/ verzorgers van …..,  
 
Op < datum> is < naam leerling> helaas niet-toelaatbaar verklaard voor het brugklastype < brugklastype> 
bij < naam vo-school>. De school voor voortgezet onderwijs brengt u z.s.m. van deze niet-
toelaatbaarheid op de hoogte. Uw kind wordt nu automatisch aangemeld voor het volgende 
brugklastype op uw voorkeurslijst. Staan er géén voorkeuren meer op de lijst waar de aanmelding van 
uw kind naar door kan schuiven? Overleg dan met de basisschool over de vervolgstappen. Dit is een 
automatisch gegenereerde email.  
 
U zult hiernaast schriftelijke informatie ontvangen van de school voor voortgezet onderwijs. 
 
Toelating:  
 
Aan de ouders/ verzorgers van …..,  
 
Op < datum> is < naam leerling> toegelaten door < naam vo-school> op brugklastype: < brugklastype>. 
De school voor voortgezet onderwijs neemt in de komende periode schriftelijk contact met u op om de 
toelating te bevestigen.  
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Mocht u inhoudelijk nog vragen hebben over de verdere afhandeling van de toelating, dan kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de school. Dit is een automatisch gegenereerde email. U zult 
hiernaast schriftelijke informatie ontvangen van de school voor voortgezet onderwijs.  
 
N.B.: De school voor voortgezet onderwijs heeft het wettelijk recht om te bepalen in welk brugklastype 
een kind wordt geplaatst. Het kan daarom voorkomen dat de school toch besluit uw kind in een ander 
brugklastype te plaatsen, dan vermeld staat in dit bericht. In dat geval neemt de school voor voortgezet 
onderwijs contact met u op. Het niveau van dit brugklastype moet altijd passen bij het basisschooladvies 
van uw kind.  
 
Uitgeloot: 
 
Aan de ouders/ verzorgers van …..,  
 
Op < datum> is < naam leerling> helaas uitgeloot voor het brugklastype < brugklastype> bij < naam vo-
school>. U ontvangt van de school voor voortgezet onderwijs meer informatie over de uitslag van de 
loting. Uw kind wordt nu automatisch aangemeld voor het volgende brugklastype op uw voorkeurslijst. 
Staan er géén voorkeuren meer op de lijst waar de aanmelding van uw kind naar door kan schuiven? 
Overleg dan met de basisschool over de vervolgstappen.  
 
Dit is een automatisch gegenereerde email. U zult hiernaast schriftelijke informatie ontvangen van de 
school voor voortgezet onderwijs. 
 
Moeten ouders het OKR ondertekenen en krijgen zij een afschrift mee? 
Het is op basis van de wet op het Primair Onderwijs verplicht dat alle leerlingen de basisschool verlaten 
met een volledig ingevuld OKR. Scholen zijn verplicht ouders actief te informeren over de inhoud van het 
Onderwijskundig rapport. Het kan voorkomen dat ouders het niet eens zijn met het basisschooladvies of 
andere informatie in het OKR. De school gaat hierover in gesprek met de ouders. De school mag bij het 
standpunt blijven en is niet verplicht deze aan te passen. Als ouders en school het onderling oneens 
blijven, hebben ouders het recht hun standpunt schriftelijk vast te leggen. Dit kan onder ‘zienswijze 
ouders’. Ouders moeten het OKR ‘voor gezien’ ondertekenen en krijgen van de basisschool een afschrift 
mee.  
 
Een leerling van groep 8 verhuist gedurende dit schooljaar naar buiten de regio Rotterdam. Hoe 
verwerkt de basisschool dit in OT?  
Wanneer een leerling, die door de basisschool al in OT was gezet, verhuist, dan vermeldt de basisschool 
in OT voor deze leerling een ‘alternatieve uitstroom’  (zie handleiding OT voor PO, blz. 12).  
 
Moeten leerlingen door ouders daadwerkelijk aangemeld worden bij alle scholen van voorkeur? 
Een kind is formeel 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 
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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.   

                                                              
 
 


