
Voorbereiden

1a. Eind groep 7 - Voorlopig basisschooladvies
Uw kind krijgt een voorlopig basisschooladvies. U kunt op zoek gaan naar scholen die 
u en uw kind geschikt lijken.  

1b. Eind groep 7 – Eerste selectie zorgleerlingen
De basisschool van uw kind geeft, op basis van de gegevens van de voortgang van uw 
kind, aan dat uw kind voor VMBO met leerwegondersteuning (LWOO) in aanmerking 
komt. Uiteraard wordt dit eerst met u besproken.

1c. Begin groep 8 - Voorlichting: van primair naar voortgezet onderwijs
Op de basisschool van uw kind krijgt u voorlichting over de overstap naar het voortgezet 
onderwijs.

1d. Begin groep 8 - Eerste gesprek over LWOO 
De school legt u uit waarom uw kind in aanmerking komt voor LWOO. Tijdens dit 
gesprek wordt ook de procedure en ontvangt u een informatiefolder. Ook wordt aan 
u gevraagd of u instemt met een intelligentieonderzoek. 

1e. Begin groep 8 – Invullen Viseon-vragenlijst of afname ander onderzoek 
Uw kind en de leerkracht van uw kind vullen beiden de Viseon-vragenlijst in. 
Deze vragenlijst geeft een beeld van het functioneren van uw kind op school.

1f. Groep 8 – Afname intelligentieonderzoek 
Nadat u toestemming hebt gegeven voor nader onderzoek, geeft de school uw kind op 
bij een onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau neemt tussen 1 oktober en eind 
december een intelligentieonderzoek af bij uw kind. De resultaten van dit onderzoek 
worden in het adviesgesprek meegenomen. U hoeft hiervoor niets te betalen.
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1g. Groep 7 en 8 – Bezoek aan scholen, open dagen e.d. 
Scholen voor het voortgezet onderwijs organiseren tussen 20 oktober 2018 en 
22 februari 2019 open dagen, scholenmarkten en open lesmiddagen. Tijdens deze 
dagen kunnen u en uw kind ontdekken welke scholen het best bij uw kind passen. 
Het bezoeken van scholen is belangrijk; omdat de scholen onderling veel verschillen. 
Op www.schoolkeuzerotterdam.nl ziet u een presentatie van alle scholen en een 
overzicht van de open dagen, scholenmarkten en open lesmiddagen. 

Sommige scholen gebruiken op deze dagen een interesseformulier om uw gegevens te 
noteren. Let op! Een interesseformulier is geen aanmeldingsformulier.

1h. Januari/februari groep 8 – Interesse in een school met speciaal 
aanbod/bijzondere inrichting? 
Wil uw kind naar een brugklas van een school met speciaal aanbod, ook wel bijzondere 
inrichting genoemd? Bijvoorbeeld naar een school waar men vooral in het Engels 
lesgeeft of waar veel les in dansen of theater wordt gegeven. Deze school mag uw kind 
testen of hij of zij de bijzondere talenten heeft die nodig zijn om de lessen te volgen. 
Deze test gaat niet over de lesstof van de basisschool. Dus niet over bijvoorbeeld taal 
of rekenen/wiskunde. Meld uw kind op tijd aan voor deze test.

Op www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u de Rotterdamse scholen met bijzondere 
inrichting. Let op! Sommige scholen organiseren deze testen slechts één of enkele 
keren. Kijk voor de dagen en tijden op de sites van de scholen en schrijf uw kind op 
tijd in voor de test. Zonder test kan uw kind niet worden geplaatst. U kunt ook op 
www.schoolprofielen.nl kijken.

1i. Februari groep 8 – Definitief basisschooladvies
Hier leest u, stap voor stap, hoe de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs 
is georganiseerd. Wat doen de scholen? En wat wordt er van u verwacht?

Uw kind krijgt voor 22 februari 2019 het definitieve advies van uw basisschool. 
Dit basisschooladvies bepaalt voor welk niveau van het voortgezet onderwijs u uw kind 
kunt aanmelden. De basisschool kijkt hiervoor naar de ontwikkeling, interesses, 
motivatie, talenten en mogelijkheden van uw kind. 

Eén basisschooladvies, twee mogelijkheden
Het basisschooladvies kan bestaan uit een enkelvoudig advies en een dubbeladvies. 
• Een enkelvoudig advies, bijvoorbeeld VMBO-KL.
• Een dubbeladvies, bijvoorbeeld VMBO KL/GL. Bij een dubbeladvies moet een school 
 een leerling met VMBO KL/GL advies minimaal op VMBO-GL niveau plaatsen.
•  Aan het VMBO advies kan een LWOO advies worden gekoppeld.

De basisschool geeft u aan het eind van het adviesgesprek:
• een kopie van het Onderwijskundig Rapport (OKR).
• het aanmeldformulier. Dit bestaat uit twee delen. Een adviesformulier met daarop 
 een unieke code. Deze code is gekoppeld aan de gegevens van uw kind. Daarnaast 
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 een oningevulde voorkeurslijst. Hierop staan alleen de scholen met brugklassen die 
 passen bij het basisschooladvies van uw kind.
• een infographic met duidelijke uitleg van de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

Ouders geven toestemming
De basisschool moet zich houden aan de privacywet. Daarom geeft u apart toestemming 
aan uw basisschool om uw emailadres te gebruiken voor het geven van informatie over 
de aanmelding bij en plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs.

Het is ook belangrijk dat u toestemming geeft voor het doorgeven van de onderzoeks- 
resultaten aan de scholen voor voortgezet onderwijs, waar uw kind heeft aangemeld.

Oneens met basisschooladvies
Bent u het niet eens met het basisschooladvies? Of bent u het niet eens met het 
onderwijskundig rapport (OKR)? Bespreek dit met de basisschool.

Blijft u het na het gesprek oneens? Dan heeft u als ouder het recht uw standpunt op 
te schrijven. De basisschool voegt uw standpunt als bijlage toe aan het OKR. 
U ondertekent het OKR voor gezien. Het rapport wordt digitaal verstuurd naar de 
school die de aanmelding van uw kind behandelt. 

1j. Keuze minimaal drie voorkeuren 
Op de voorkeurslijst die u heeft ontvangen bij het definitieve basisschooladvies, geeft u 
de voorkeuren van u en uw kind aan. Bij de brugklas van uw eerste voorkeur zet u een 1. 
Bij de brugklas van tweede voorkeur zet u een 2, enzovoorts. U kiest minimaal drie 
voorkeuren. Zo is de kans groot dat uw kind in de eerste ronde geplaatst kan worden. 

Sommige scholen hebben verschillende soorten brugklassen. Er zijn bijvoorbeeld 
scholen met VMBO-KL brugklassen en met VMBO-KL/GL brugklassen. U kunt uw kind op 
dezelfde school voor verschillende soorten brugklassen aanmelden, afhankelijk van het 
basisschooladvies van uw kind

Op www.schoolkeuzerotterdam.nl ziet u ook hoeveel brugklasplaatsen de Rotterdamse 
scholen beschikbaar hebben.

Start ronde 1
De aanmelding kent twee rondes. Elke ronde kent een aanmeldperiode en twee plaatsings-
periodes. U wordt tijdens de plaatsingsperiodes per email op de hoogte gehouden. Het is 
dus belangrijk dat u uw emailadres heeft doorgegeven aan de basisschool.

2a. Aanmeldingsperiode 
Vanaf 5 maart tot en met 15 maart 2019 meldt u uw kind aan bij de school en brugklas 
van de eerste voorkeur.
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Wat neemt u mee?
Wanneer u naar de school gaat om uw kind aan te melden, neemt u het aanmeldformulier 
mee. Deze bestaat uit:
• Het basisschooladvies met unieke code (zie 1i)
• De ingevulde voorkeurslijst (zie 1j)

Wat neemt u weer terug?
• Een kopie van de ingevulde voorkeurslijst met handtekening/stempel van de school 
 plus een nummer. Dit nummer wordt gebruikt bij eventuele loting.

De school waar u uw kind aanmeldt, vult uw voorkeuren in een digitaal systeem in. 
Daarna wordt het automatisch per email aan u doorgestuurd. Controleer de voorkeuren 
goed. Als de school per ongeluk een fout heeft gemaakt bij het invoeren, vraagt u de 
school om dit te herstellen. Dit moet u de school schriftelijk verzoeken. 

2b. Plaatsingsperiode 1 
De eerste plaatsingsperiode vindt plaats van 18 maart tot en met 5 april 2019. Tijdens 
de plaatsingsperiode bekijkt de school of uw kind geplaatst kan worden in de brugklas 
die u hebt opgegeven.

Toelaatbaar
De eerste school van uw voorkeur neemt de aanmelding in behandeling en onderzoekt 
of uw kind toegelaten kan worden. Uw kind is toelaatbaar als:
1. Uw kind een basisschooladvies heeft dat past bij deze school.
2. Uw kind en/of uzelf de levensbeschouwelijke grondslag van de school onderschrijven 
 of respecteren (alléén indien de school dat verlangt).
3. Uw kind de vereiste bijzondere kennis of vaardigheden beheerst. Dit geldt alléén 
 voor een school met een speciaal aanbod/bijzondere inrichting, bijvoorbeeld 
 tweetalig onderwijs.

Als uw kind toelaatbaar is, betekent dit niet dat uw kind ook geplaatst is. De school moet 
immers voldoende plaats hebben.

2c. Niet-toelaatbaar voor de eerste school van uw voorkeur?
Is uw kind niet toelaatbaar, dan wordt de aanmelding van uw kind automatisch 
doorgeschoven naar uw volgende voorkeur op de voorkeurslijst. U krijgt hierover een 
email. Het kan zijn dat de volgende school op uw voorkeurslijst u ook uitnodigt voor 
een gesprek.

Als de school voor voortgezet onderwijs uw kind voor 31 maart 2019 voor die brugklas 
als niet-toelaatbaar verwerkt, dan wordt de aanmelding bij de volgende voorkeur nog in 
deze eerste plaatsingsperiode behandeld. Bij eventuele overaanmelding kan uw kind bij 
die brugklas nog meeloten.
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2d. Loting
Heeft de brugklas van een school meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen, dan is er 
sprake van overaanmelding. Op 4 april 2019 wordt dan geloot. Alle toelaatbare kinderen 
loten mee.

Alle Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs loten op dezelfde dag volgens 
dezelfde methode. Een notaris voert de loting uit. Bij de loting zijn vertegenwoordigers 
van de school en van de ouders aanwezig. Op www.schoolkeuzerotterdam.nl leest u 
hoe de loting in zijn werk gaat. 

Tijdens de loting worden eerst de kinderen geplaatst die aan de voorrangsregels van de 
school voldoen. Een voorrangsregel kan bijvoorbeeld zijn dat er al een broer of zus op 
de school zit. Voorrangsregels gelden alleen bij loting. Een school mag maximaal twee 
goedgekeurde voorrangsregels hanteren. Een overzicht van de voorrangsregels van de 
verschillende scholen vindt u op www.schoolkeuzerotterdam.nl.

2e. Geplaatst of niet geplaatst 
Op 5 april 2019 ontvangt u een automatische email met bericht of uw kind 
niet-toelaatbaar, toegelaten of uitgeloot is. Daarnaast kan de school u tussen 
5 en 19 april 2019 ook nog zelf een bericht sturen. 

Geplaatst
Vanaf nu kunnen u en uw kind zich voorbereiden op de nieuwe school (ga naar 4). 

Niet geplaatst
Als uw kind niet geplaatst is, gaat het automatisch door naar de tweede plaatsingsperiode. 
Niet plaatsen kan de volgende redenen hebben.
1. Uw kind is uitgeloot (u heeft dan op 5 april al een bericht ontvangen)
2. Uw kind is niet-toelaatbaar geacht

Als uw kind is uitgeloot, krijgt uw kind automatisch een plaats op de wachtlijst van de 
brugklas waarvoor het is uitgeloot. De loting bepaalt de volgorde op de wachtlijst. 
Als er voor die brugklas op de school alsnog een plaats vrijkomt, dan mag een kind van 
de wachtlijst in aanmerking komen voor deze plaats. De school zal hierover contact 
opnemen. Is uw kind al op een andere school toegelaten? Dan mag uw kind toch kiezen 
voor de school en brugklas waarvoor het eerder was uitgeloot.  

2f. Plaatsingsperiode 2 
De tweede plaatsingsperiode is van 8 april tot en met 18 april 2019. Tijdens de 
plaatsingsperiode bekijkt de school of uw kind geplaatst kan worden in de brugklas die 
u hebt opgegeven (de volgende op uw voorkeurslijst). De school onderzoekt of uw kind 
toelaatbaar is. Het kan zijn dat de school u ook uitnodigt voor een gesprek. 

Als uw kind toelaatbaar is, betekent dit niet dat uw kind ook geplaatst is. De school moet 
immers voldoende plaats hebben.

5



Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019  -  LWOO  -  Versie 1

2g. Loting 
Op 17 april 2019 vindt de loting plaats. Bij 2d vindt u meer informatie over de loting.

2h. Geplaatst of niet geplaatst 
Op 18 april 2019 ontvangt u een automatische email met bericht of uw kind 
niet-toelaatbaar, toegelaten of uitgeloot is. Daarnaast kan de school u ook nog zelf 
een bericht sturen. 

Geplaatst
Vanaf nu kunnen u en uw kind zich voorbereiden op de nieuwe school (ga naar 4).

Niet geplaatst
Is uw kind niet geplaatst en heeft u geen volgende voorkeuren op de lijst aangegeven? 
Dan ontvangt u later in het schooljaar via de basisschool een nieuwe voorkeurslijst voor 
de volgende aanmeldperiode. Geef uw nieuwe voorkeuren aan en start ronde 2.

Een andere brugklas?
Heeft u achteraf bezien de voorkeur voor een andere brugklas? Dan moet u dit schriftelijk 
doorgeven aan de school waar u uw kind had aangemeld of waar uw kind al was 
geplaatst. De school moet  in het digitale systeem verwerken dat u geen gebruik wilt 
maken van de plaatsing. Pas als in het systeem staat dat u uw kind terugtrekt, kunt u het 
traject van aanmelden bij een andere school voortzetten. Let op! Ook als u een voorkeur 
heeft voor een andere brugklas op dezelfde school, dan moet u dat aan de school 
melden. Via de basisschool ontvangt u een nieuwe voorkeurslijst voor de volgende 
aanmeldperiode. Geef uw nieuwe voorkeuren aan en start ronde 2.

2i. Uitslag centrale eindtoets
Op 15 mei 2019 is de uitslag van de centrale eindtoets (zie meer hierover onder het 
hoofdstuk ‘Bijzonderheden’, punt A). Heeft uw kind een bijgesteld basisschooladvies 
gekregen naar aanleiding van deze toets? Dan moet u dit schriftelijk doorgeven aan de 
school waar u uw kind had aangemeld en waar uw kind al was geplaatst. De school 
moet dit in het digitale systeem verwerken. Pas als in het systeem staat dat u uw kind 
terugtrekt, kunt u het traject van aanmelden bij een andere school voortzetten. Let op! 
Ook als u een voorkeur heeft voor een brugklas op dezelfde school, dan moet u dat aan 
de school melden. Via de basisschool ontvangt u een nieuwe voorkeurslijst voor de 
volgende aanmeldperiode. Geef uw nieuwe voorkeuren aan en start Ronde 2.

Start ronde 2
Ook ronde 2 kent net als ronde 1 één aanmeldperiode en twee plaatsingsperiodes. 
U wordt tijdens de plaatsingsperiodes per email op de hoogte gehouden.

3a. Aanmeldperiode 2 
Vanaf 27 mei tot en met 14 juni 2019 meldt u uw kind aan op de eerste school en 
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brugklas van voorkeur van dat moment. U gebruikt daarvoor een aangepaste 
voorkeurslijst, die u ontvangen heeft van de basisschool (zie 2h). U levert deze in bij 
de eerste school van voorkeur. U krijgt een ontvangstbevestiging. 
Kijk verder even bij 2a en 2b. Hier leest u wat u moet doen. En welke actie u van de 
scholen mag verwachten

3b. Plaatsingsperiode 3
De derde plaatsingsperiode vindt plaats van 17 juni tot en met 28 juni 2019.

3c. De eerste school van voorkeur onderzoekt of uw kind toelaatbaar is. 
Is uw kind niet-toelaatbaar? Dan ontvangt u een email en schuift uw kind door naar 
volgende voorkeur.

3d. Loting
Op 27 juni 2019 vindt de loting plaats. Bij 2d vindt u meer informatie over de loting.

3e. Geplaatst of niet geplaatst 
Is uw kind geplaatst? Dan ontvangt u op 28 juni een email met dit positieve bericht. 
Vanaf nu kunnen u en uw kind zich voorbereiden op de nieuwe school (ga naar 4). 
Daarnaast kan de school u ook nog zelf een bericht sturen. 

Als uw kind niet geplaatst is, gaat het automatisch door naar de vierde plaatsingsperiode 
(de tweede plaatsingsperiode van ronde 2). 

3f. Plaatsingsperiode 4
De vierde plaatsingsperiode vindt plaats van 1 juli tot en met 12 juli 2019.

3g. Loting
Op 11 juli 2019 vindt de loting plaats. Bij 2d vindt u informatie over de loting.

3h. Geplaatst
Is uw kind geplaatst? Dan ontvangt u op 12 juli een email met dit positieve bericht. 
Vanaf nu kunnen u en uw kind zich voorbereiden op de nieuwe school (ga naar 4). 
Daarnaast kan de school u ook nog zelf een bericht sturen. 

3i. Niet geplaatst – voortgezet onderwijs in overleg
Is uw kind niet geplaatst (niet toelaatbaar of uitgeloot)? De scholen voor voortgezet 
onderwijs gaan in overleg en zorgen ervoor dat uw kind wordt geplaatst. U wordt 
persoonlijk op de hoogte gehouden.

Start voortgezet onderwijs4
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BIJZONDERHEDEN

A. BIJGESTELD ADVIES NA CENTRALE EINDTOETS
Heeft uw kind de eindtoets beter gemaakt dan was te verwachten volgens het 
basisschooladvies? Dan zal de basisschool het advies heroverwegen en kán zij het 
advies bijstellen. De school zal haar besluit met u en uw kind bespreken. 

Is het advies na de centrale eindtoets bijgesteld? De basisschool stelt het advies formeel 
in het dossier bij. De basisschool geeft u een nieuw adviesblad mee, waarmee u naar de 
juiste school kunt gaan om uw kind aan te melden. Uw kind heeft hiermee recht op 
plaatsing op het nieuwe niveau. Als de school waar uw kind al geplaatst was  het nieuwe 
niveau ook aanbiedt, kunt u uw kind waarschijnlijk op die school houden. U moet de 
school wel schriftelijk van de verandering op de hoogte stellen.
Het kan ook zijn dat de school waar uw kind is geplaatst het nieuwe niveau niet aanbiedt. 
Of dat de school geen plaats meer heeft. U kunt dan in de aanmeldperiode van ronde 2 
een aangepaste voorkeurslijst inleveren bij de eerste school van voorkeur. Let op! 
De school waar uw kind al geplaatst was, moet uw kind uitschrijven. Daarvoor moet u 
die school schriftelijk laten weten dat het schooladvies is aangepast en u een andere 
school kiest. Pas daarna kan de nieuwe school de aanmelding in behandeling nemen.

Op www.schoolkeuzerotterdam.nl kunt u zien in welke brugklassen er nog plaatsen 
beschikbaar zijn die bij het basisschooladvies van uw kind past. Dit staat ook op de 
aangepaste voorkeurslijst.

B. SCHOLEN DIE DE PLAATSINGSWIJZER NIET VOLGEN
Het kan gebeuren dat er op de voorkeurslijst van uw kind een school staat die de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer niet volledig volgt. Dit is duidelijk herkenbaar op de lijst. 
Er gelden dan misschien andere procedureafspraken. Kijk hiervoor op de website van 
de school. Let op: dit is altijd een school buiten Rotterdam.

C. GEPLAATST IN EEN ANDERE BRUGKLAS
De school voor voortgezet onderwijs heeft het wettelijke recht (geen plicht!) te bepalen 
in welke brugklas uw kind wordt geplaatst. Uiteraard is het schooladvies hierbij leidend. 
Het kan daarom gebeuren dat de school besluit uw kind in een andere brugklas te 
plaatsen. Dit is dus een andere klas dan waarvoor u uw kind heeft aangemeld en 
waarvoor u het plaatsingsbericht heeft ontvangen. In dit geval neemt de school voor 
voortgezet onderwijs contact met u op. Als voorbeeld: U heeft uw kind aangemeld 
voor een brugklas HAVO. De school heeft het recht uw kind in plaats van in de HAVO 
brugklas in de MAVO/HAVO brugklas te plaatsen.

D. HEEFT U VRAGEN?
De basisschool begeleidt u bij de overstap van uw kind van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs. De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij 
vragen hierover.
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E. HEEFT U KLACHTEN?
Er is ook een klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer. Hier kunt u terecht voor 
klachten over de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Voor de klachten-
regeling en het klachtenformulier zie www.schoolkeuzerotterdam.nl.

F. HANDIGE LINKS
• www.schoolkeuzerotterdam.nl Informatie over de overgang van het primair naar 
 voortgezet onderwijs in Rotterdam, inclusief informatie over de Rotterdamse 
 vo- scholen en hun open dagen.
•	 www.schoolprofielen.nl	Overzicht van de ondersteuning die scholen voor 
 voortgezet onderwijs aanbieden.
• www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/overgang-basis-naar-
 middelbaar-onderwijs/ Informatie voor alle ouders met schoolgaande kinderen.
• www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl Informatie over de regels bij de 
 overstap van het po naar het vo.
• www.koersvo.nl/zib 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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