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HET BASISSCHOOLADVIES:

• Niveau voor voortgezet onderwijs

• interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

• Voorlopig en definitief

• Enkelvoudig of dubbel 

• Bindend

• Eindtoets groep 8 ná plaatsing

• Heroverwegen en bijstellen advies

 

 

HET BASISSCHOOLADVIES: 
• Op welk niveau kan uw kind op een school voor voortgezet onderwijs geplaatst worden 
• Gebaseerd op interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens  
• Eind groep 7 voorlopig advies 
• Midden groep 8 definitief basisschooladvies 
• Enkelvoudig (bv. HAVO) of dubbel niveauadvies (bv. VMBO TL/HAVO) 
• Bij dubbel advies aanmelden op een school die (ook) het laagste niveau ondersteunt 
• Bindend voor de school voor voortgezet onderwijs 
• Eindtoets groep 8 is ná plaatsing bij een school voor voortgezet onderwijs 
• Als eindtoetsscore hoger is dan basisschooladvies wordt het advies heroverwogen en 

kán de basisschool in overleg met u het advies bijstellen 
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ORIENTEREN OP SCHOLEN:

• Toelatingsbeleid op schoolwebsite en in schoolgids

• Open dagen en lesmiddagen

• www.schoolkeuzerotterdam.nl

• Scholen/locaties met een bijzondere inrichting mogen een toelaatbaarheidsonderzoek 
afnemen

• Ondersteuningsbehoefte  

• www.schoolprofielen.nl

 

 

• De school voor voortgezet onderwijs publiceert duidelijk het toelatingsbeleid op de 
website en schoolgids 

• Ieder schooljaar vanaf november tot maart open dagen en lesmiddagen 
• www.schoolkeuzerotterdam.nl geeft overzicht van open dagen 
 
Vóór de eerste aanmeldingsronde bij een school voor voortgezet onderwijs: 
• Eventueel toelaatbaarheidsonderzoek voor scholen/locaties met een bijzondere 

inrichting (bv. tweetalig onderwijs, specialisatie in sport, dans) 
• Toelaatbaarheidsonderzoek toetst benodigde bijzondere kennis of vaardigheden, niet 

het niveau 
• Maak voor extra ondersteuningsbehoefte afspraak met voorkeursschool voor 

voortgezet onderwijs of de school deze ondersteuning aanbiedt  
• www.schoolprofielen.nl , hier staat welke ondersteuning vo-scholen aanbieden 
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AANMELDEN:

• Drie aanmeldrondes

• Per ronde op één school aanmelden

• Bij aanmelding adviesformulier inleveren

• Geen extra informatie nodig

• Toelaatbaar; past basisschooladvies bij deze school

 

 

AANMELDEN: 
• Drie aanmeldrondes; per ronde kunt u uw kind op één school voor voortgezet 

onderwijs aanmelden 
• Maandag 6 maart t/m woensdag 15 maart 2017 
• Woensdag 22 maart t/m vrijdag 31 maart 2017 
• Vrijdag 7 april t/m maandag 17 april 2017 

• Bij aanmelding geeft u de school voor voortgezet onderwijs het adviesformulier met 
daarop het basisschooladvies en unieke code 

• De school voor voortgezet onderwijs mag u niet om extra informatie zoals het OKR 
vragen 

• De volgorde van aanmelden binnen één aanmeldronde is niet van belang 
• Als een school ná een aanmeldronde vol is, kunt u uw kind hier in een vólgende ronde 

niet meer bij aanmelden 
• Als er na de derde ronde nog niet geplaatste kinderen zijn, vinden er 

plaatsingsoverleggen plaats 
• De school onderzoekt of uw kind toelaatbaar is; of uw kind een basisschooladvies heeft 

dat past bij deze school 
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PLAATSINGSBESLUIT: 

• Op basis van drie punten

1. Toelaatbaarheid (past het advies bij de vo-school)

School onderzoekt eventueel ook nog:

2. Levensbeschouwelijke grondslag 
3. Specifieke kennis of vaardigheden voor school met bijzondere inrichting 

• Bij afwijzing (liefst nog in diezelfde ronde) aanmelden op een andere school

 

 

PLAATSINGSBESLUIT: 
• De school onderzoekt of : 

• Kind toelaatbaar is (passend advies bij deze school heeft) 
• Uw kind en/of uzelf de levensbeschouwelijke grondslag van de school 

onderschrijft of respecteert (indien de school dat verlangt) 
• Uw kind de vereiste bijzondere kennis of vaardigheden beheerst, als de school 

een bijzondere inrichting heeft (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) ; 
toelaatbaarheidsonderzoek 

• Als dit het geval is, is het plaatsingsbesluit positief 
• Als dit niet zo is, wordt uw kind afgewezen en moet u uw kind (liefst nog in diezelfde 

ronde) aanmelden op een andere school voor voortgezet onderwijs 
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PLAATSING:

• Eerste werkdag na sluiting aanmeldronde 

• Schriftelijke bevestiging 

• Loten per niveau bij overaanmelding

• Extra ondersteuningsbehoefte

• Loten op dezelfde dag volgens dezelfde methode

• Voorrangsregels 

 

 

PLAATSING: 
• De eerste werkdag na de aanmeldronde bepaalt de school of leerlingen met een 

positief plaatsingsbesluit geplaatst kunnen worden 
• Uw kind wordt geplaatst als er genoeg plaatsen zijn op het gewenste niveau. 
• u krijgt een schriftelijke bevestiging op dezelfde vastgestelde dag voor alle Rotterdamse 

scholen 
• Bij overaanmelding wordt per niveau geloot (ook voor kinderen met extra 

ondersteuningsbehoefte) 
• Alle Rotterdamse scholen loten op dezelfde dag volgens dezelfde methode 
• Bij loting worden eerst kinderen die aan voorrangsregels voldoen geplaatst 
• Een school mag maximaal twee voorrangsregels hanteren  
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EXTRA ONDERSTEUNING:

• Basisschool kan toestemming vragen voor extra onderzoek

• Drie soorten: 
1. Praktijkonderwijs of voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs)

2. VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO)

Bij deze twee soorten meldt u uw kind al in februari aan

3. Extra ondersteuning voor alle onderwijsniveaus bv. Gedragsproblemen, lichamelijke beperking of 
hoogbegaafdheid

• Informatieplicht

• Zorgplicht

 

 

EXTRA ONDERSTEUNING: 
• Voor een eventueel extra onderzoek kan de basisschool u om toestemming vragen 
• Drie soorten:  

• Basisschooladvies voor Praktijkonderwijs of voor VSO (Voortgezet Speciaal 
Onderwijs) 

• VMBO advies met Leerwegondersteuning (LWOO) 
Bij deze twee soorten meldt u uw kind al in februari aan 
• Extra ondersteuning voor bv. Gedragsproblemen, lichamelijke beperking of 

hoogbegaafdheid. Geldt voor alle onderwijsniveaus (van VMBO T/M VWO) 
• U bent verplicht de school voor voortgezet onderwijs volledig te informeren 
• De school onderzoekt na positief plaatsingsbesluit of zij kunnen voldoen aan 

ondersteuningsbehoefte 
• Kan de school dit niet, en uw kind kon worden geplaatst of is ingeloot dan heeft de 

school zorgplicht; de school moet in overleg met u een andere passende onderwijsplek 
vinden 

• Als uw kind wordt uitgeloot, geldt er geen zorgplicht 
 
 
 

  



Dia 8 

 

‘De Rotterdamse Plaatsingswijzer in het kort voor ouders’ schooljaar 2016 - 2017

BIJGESTELD ADVIES NA EINDTOETS:

• Keus is aan u

• Ondersteunt school van plaatsing nieuwe niveau ?

• Op welke school is nog plaats op dit niveau ?

• www.schoolkeuzerotterdam.nl

 

 

BIJGESTELD ADVIES NA EINDTOETS: 
• Aan u de keus of u hier wat mee doet 
• Eerst nagaan of de school van plaatsing het nieuwe niveau biedt en er nog plaats heeft 
• Anders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs waar op dit niveau nog 

plaats is 
• Op www.schoolkeuzerotterdam.nl staat hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn per 

school 
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VRAGEN:

• Basisschool eerste aanspreekpunt

• www.schoolkeuzerotterdam.nl

• Klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer voor klachten 

 

 

VRAGEN: 
• De basisschool is eerste aanspreekpunt voor ouders  
• Zie www.schoolkeuzerotterdam.nl voor ouderbrochure, tijdpad, open dagen, 

schoolpagina’s, etc.  
• Klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer voor klachten over uitvoering van de 

Rotterdamse Plaatsingswijzer. Klachtenregeling en –formulier ook op 
www.schoolkeuzerotterdam.nl 
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HANDIGE LINKS:

• www.schoolkeuzerotterdam.nl 

• www.oudersonderwijs.nl

• www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

• www.schoolprofielen.nl

• www.koersvo.nl/zib 

• www.ouders010.nl

 

 

HANDIGE LINKS: 
 
• www.schoolkeuzerotterdam.nl met alle informatie over de overgang van het primair naar 

voortgezet onderwijs in Rotterdam, inclusief informatie over de Rotterdamse vo- scholen 
en hun open dagen. 

• www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-middelbaar-
onderwijs/ met informatie voor alle ouders met schoolgaande kinderen. 

• www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl met algemene informatie over de regels bij de 
overstap van het po naar het vo. 

• www.schoolprofielen.nl hier leest u welke ondersteuning de scholen voor voortgezet 
onderwijs aanbieden. 

• www.koersvo.nl/zib met Informatie voor leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in 
aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. 

• www.ouders010.nl voor ouders en verzorgers met kinderen op een Rotterdamse school 
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Uw kind maakt 

kennis met de 

nieuwe klas

Uw kind is 

toelaatbaar en 

heeft positief 

plaatsings-

besluit

Hogere 

eindtoetsscore? 

Heroverweging 

en sóms bij-

stelling advies

Uw kind wordt 

overgedragen 

aan de vo 

school

Uw kind is niet 

toelaatbaar / 

heeft negatief 

plaatsings-

besluit

U meldt uw 

kind op één vo-

school aan 

waar nog plek 

is

U meldt uw 

kind aan op 

één andere vo-

school

Er is voldoende 

plaats / er is 

overaanmelding

en uw kind is 

ingeloot

U ontvangt een 

schriftelijke 

bevestiging van 

plaatsing

Er is over-

aanmelding en 

uw kind is 

uitgeloot

U en uw kind 

bezoeken open 

dagen en  

lessen

Bij extra 

ondersteunings

behoefte maakt 

u een afspraak 

met vo school 

Uw kind krijgt 

een definitief 

basisschool 

advies

U meldt uw 

kind aan bij één 

vo school en u 

krijgt schriftelijk 

aanmeldbewijs

Onderzoek 

ondersteunings

behoefte? Po 

school vraagt u 

om toestemming

De basisschool 

geeft 

voorlichting 

over overstap 

naar het vo

www.schoolkeuzerotterdam.nl

Eind groep 7 Begin groep 8 Midden groep 7 en 8 Begin groep 8 Januari Januari Maart *

www.schoolprofielen.nl

Bijgesteld adviesZorgplicht

Voldoet de vo 

school aan 

eventuele extra 

ondersteunings

behoefte?

A
an

m
el

d
in

g

Als de vo school de 

extra ondersteuning niet 

kan bieden zoekt u 

samen naar passend 

onderwijs

U meldt uw kind aan op 

ander niveau bij de 

school van plaatsing of 

op andere vo school 

waar nog plaats is

* Aanmeldrondes 2017:
1. van 6 t/m 15 maart 2017
2. van 22 t/m 31 maart 2017
3. van 7 t/m 17 april 2017 
Let op: Heeft uw kind een LWOO of 
PRO advies, dan meldt u uw kind al 
vanaf 6 februari 2017 aan.

Uw kind krijgt 

een voorlopig 

schooladvies

Po school : school voor primair onderwijs (basisschool)

Vo school : school voor voortgezet onderwijs

Tijdpad

 

 

 

 


