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De procedure

Ieder jaar maken zo’n 600 leerlingen in Stichtse Vecht de
overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het
is belangrijk dat die overstap goed verloopt, want dat bepaalt
voor een deel het schoolsucces van leerlingen. Daarom hebben
de schoolbesturen in Stichtse Vecht afspraken gemaakt over
de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs1. Deze
afspraken vormen samen de procedure “Naar het voortgezet
onderwijs”. In deze brochure leest u wat de procedure inhoudt.
In verschillende wetten en richtlijnen is vastgelegd waar
schoolbesturen en scholen zich bij de overstap van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs aan moeten houden.
Zo is wettelijk bepaald dat de basisschool vóór 1 maart een
bindend schooladvies geeft. In richtlijnen is verder uitgewerkt
hoe dat advies tot stand komt en welke gegevens de basisschool
bij de overstap aan het voortgezet onderwijs overdraagt.
Regionaal en lokaal kunnen hierover afspraken worden
gemaakt tussen basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs. Die afspraken moeten uiteraard wel passen binnen
de wet- en regelgeving.
De procedure in Stichtse Vecht is een praktische vertaling van
de wetgeving. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs in Stichtse Vecht werken volgens deze procedure.
De besturen van deze scholen stellen de procedure jaarlijks
vast. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de
schoolbesturen en de uitvoeringsorganisatie bereidt de
besluiten van de schoolbesturen voor.

De procedure geldt voor leerlingen die van het basisonderwijs,
het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs
overstappen naar het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs in Stichtse Vecht. We gebruiken in deze brochure de
term basisonderwijs voor de verschillende onderwijssoorten
samen. In de docentenhandleiding staat meer informatie over
de uitvoering van deze procedure2.
In de regio worden de verschillende procedures en tijdpaden
zoveel mogelijk afgestemd. Op naarhetvo.nl staan de
contactgegevens van de omliggende regio’s.

Wat doet de basisschool?

2.1 De basisschool geeft een bindend schooladvies
De meeste kinderen zitten tot en met groep 8 op dezelfde
basisschool. De leerkrachten van de basisschool weten
daardoor veel over hun ontwikkeling, interesses,
talenten en mogelijkheden. Op grond van deze kennis, de
vaardigheden van een leerling en de toetsgegevens uit het
leerlingvolgsysteem, komt de basisschool tot een schooladvies
voor het voortgezet onderwijs.
In de gemeente Stichtse Vecht is met alle schoolbesturen het
principe afgesproken dat het basisschooladvies enkelvoudig
is waar dat kan en meervoudig waar dat nodig is3. Dat wil
zeggen dat een basisschool één onderwijsniveau adviseert
(bijvoorbeeld vmbo tl of vwo4) waar dat kan en een meervoudig
advies als het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig
kan worden aangeven.
Dit schooladvies is op grond van de wet bindend. Bij een
meervoudig schooladvies is het laagste niveau van het
meervoudig advies bindend. Het voortgezet onderwijs moet
dit advies overnemen en de leerling plaatsen op het bindend
onderwijsniveau dat de basisschool adviseert. De basisschool
is wettelijk verplicht om het schooladvies vóór 1 maart vast
te stellen. Een leerling kan alleen worden aangemeld op een
school die het onderwijsniveau van het schooladvies aanbiedt.
De basisschool geeft naast het schooladvies ook een voorkeur
aan voor een brugklastype/plaatsingsadvies. Voor een leerling
met een schooladvies vmbo/tl kan dat bijvoorbeeld een
brugklas vmbo tl/havo zijn. Door deze voorkeur aan te geven
kan de basisschool uiting geven aan de groeimogelijkheden
van leerlingen. Een voorkeur voor een brugklastype is niet
bindend, de school voor voortgezet onderwijs probeert hier wel
zoveel mogelijk rekening mee te houden.

De schoolbesturen hebben de afspraak dat VO-scholen
leerlingen met een meervoudig advies aannemen als zij beide
onderwijsniveaus van het meervoudig advies op hun school
aanbieden.
Als er geloot moet worden (zie onder 3.1.2), dan loten leerlingen
met een meervoudig advies mee op het laagste niveau van het
meervoudig advies.
2.2 Aanmelden bij het voortgezet onderwijs
De scholen in de gemeente Stichtse Vecht hebben de
aanmeldprocedure gezamenlijk afgestemd. Het aanmelden en
plaatsen van leerlingen verloopt in meerdere rondes. Per ronde
bespreekt de basisschool met ouders en leerling naar welke
school/scholen voor voortgezet onderwijs de voorkeur uitgaat.
De basisschool meldt iedere leerling in overleg met ouders
digitaal aan op de school voor voortgezet onderwijs van eerste
voorkeur5.
Ouders hebben het recht aan het begin van de
aanmeldprocedure per ronde meerdere voorkeuren op te
geven. De school verwerkt de opgegeven voorkeur(en) in
overleg met ouders digitaal. Uiteindelijk volgt op iedere
aanmelding een besluit omtrent plaatsing. De opgegeven
voorkeuren geven geen garantie op plaatsing. In hoofdstuk 3
wordt uitgelegd hoe de aanmelding volgordelijk in behandeling
wordt genomen.
Ouders worden door de school voor voortgezet onderwijs
per brief geïnformeerd over het plaatsingsbesluit én - als zij
dat willen - ook per e-mail. Dit besluit wordt door de school
voor voortgezet onderwijs digitaal geregistreerd, zodat de
basisschool op de hoogte is.

Als een leerling wordt geplaatst, dan vraagt de school voor
voortgezet onderwijs aan de ouders om een inschrijfformulier
in te vullen en te ondertekenen.
De basisschool is wettelijk verplicht om voor iedere leerling die
overstapt naar het voortgezet onderwijs een onderwijskundig
rapport in te vullen en ouders goed te informeren over
de inhoud daarvan. Ouders krijgen een afschrift van het
onderwijskundig rapport. Zij hoeven het onderwijskundig
rapport niet goed te keuren of te ondertekenen.
Als ouders het niet eens zijn met de informatie die de school in
het onderwijskundig rapport opneemt, dan hebben zij het recht
om hun standpunt in het rapport kenbaar te maken.
2.3 Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben
Voor leerlingen die dat nodig hebben, wordt op de basisschool
of in het voortgezet onderwijs ondersteuning georganiseerd.
Bijvoorbeeld op het gebied van leren of op gedrag. Dit kan
vanuit de basisondersteuning of met een een arrangement
van het samenwerkingsverband. Scholen hebben zorgplicht
voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als
een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de reguliere
school kan bieden, dan zoekt de school waar de leerling zich
heeft aangemeld met de leerling, de basisschool en de ouders
naar een passend alternatief. Bijvoorbeeld onderwijs in een
andere setting, zoals het OPDC Utrecht of een school voor
voortgezet speciaal onderwijs. Deze route start al aan het
begin van groep 8 en geldt ook voor leerlingen die de overstap
maken van het speciaal (basis)onderwijs naar het OPDC of het
voortgezet speciaal onderwijs.

2.4 Leerlingen die kort in Nederland wonen
Voor leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen
baseert de basisschool het schooladvies op de informatie die
is verzameld in de periode dat de leerling op school zit. Deze
leerlingen kunnen ook gebruikmaken van de mogelijkheid
voor extra onderzoek in januari van het uitstroomjaar. De
uitslagen van deze onderzoeken worden opgenomen in het
onderwijskundig rapport.
2.5 Overleg tussen basisschool en voortgezet onderwijs
Om tot een goed onderbouwd advies te komen delen de
scholen hun kennis en ervaring. Bijvoorbeeld door vroeg in
het uitstroomjaar te overleggen over anonieme leerlingdossiers
en het best passende onderwijsniveau. Deze bijeenkomsten
worden op initiatief van de scholen of de schoolbesturen
georganiseerd.
2.6 Heroverweging en eventuele bijstelling van het schooladvies
n april/mei neemt de basisschool een eindtoets af. Dit kan
de Centrale eindtoets PO van het College voor Toetsen en
Examens zijn of een andere goedgekeurde eindtoets. De
eindtoets vindt plaats nadat de basisschool het deﬁnitieve
schooladvies heeft gegeven. De uitkomst van deze toets is een
zogenaamd ‘objectief tweede gegeven’ en een aanvulling op
het advies van de basisschool. De wet stelt dat de basisschool
het schooladvies moet heroverwegen als een leerling op de
eindtoets tenminste een half niveau hoger scoort dan het
schooladvies. Dit betekent niet dat het schooladvies ook altijd
naar boven moet worden bijgesteld. De basisschool is immers
op grond van een totaalbeeld van een leerling tot dit advies
gekomen en is niet verplicht dat bij een hogere toetsuitslag aan
te passen.

Als een schooladvies na heroverweging wel naar een hoger
onderwijsniveau wordt bijgesteld, dan kan het voorkomen
dat ouders hun kind op een andere school willen aanmelden.
Omdat alle leerlingen dan al zijn geplaatst, is (her)plaatsing
alleen mogelijk op de scholen die op dat moment nog
plaats hebben op het betreffende onderwijsniveau. De
schoolbesturen in Stichtse Vecht garanderen een plaats op het
onderwijsniveau op één van deze scholen binnen de gemeente
Stichtse Vecht.
2.7 Warme overdracht
Basisscholen hebben meestal ook informatie over leerlingen
die niet nodig is voor het voortgezet onderwijs om een leerling
te plaatsen, maar wel waardevol kan zijn voor de ontwikkeling
en begeleiding van de leerling. Ook hebben scholen voor
voortgezet onderwijs soms behoefte aan een nadere toelichting
op het onderwijskundig rapport. Deze informatie kan tijdens de
‘warme overdracht’ worden gedeeld tussen de basisschool en
de school voor voortgezet onderwijs.
Deze bijeenkomsten vinden jaarlijks aan het einde van het
schooljaar plaats en worden centraal georganiseerd. Zowel
de basisschool als de school voor voortgezet onderwijs kan
bij aanmelding aangeven of zij een leerling ‘warm’ willen
overdragen. In de voorbereiding zorgen de betrokken scholen
voor aanvullende vragen en informatie. Dat gebeurt altijd met
toestemming van ouders.

Wat doet het voortgezet onderwijs?

3.1 Aanmelding en plaatsing eerste ronde
De periode van aanmelding duurt ongeveer twee weken en
de behandeling van aanmeldingen ongeveer vier weken.
In de eerste ronde beoordeelt de school de aanmelding op
toelaatbaarheid (zie 3.1.1 afwijzen) én op plaatsbaarheid (zie
3.1.2 overaanmelding).
Volgordelijke behandelding per ronde
Binnen de centrale aanmeldprocedure neemt de school van
eerste voorkeur de aanmelding in behandeling. Als de school
van voorkeur de leerling niet kan plaatsen, omdat de leerling
niet toelaatbaar is, dan wordt de leerling afwezen.
3.1.1 De school kan leerlingen afwijzen
Er zijn drie gronden waarop een school een leerling kan
afwijzen.
•
Het enkelvoudige basisschooladvies of het laagste niveau
van het meervoudige basisschooladvies komt niet overeen
met het onderwijsniveau dat de school voor voortgezet
onderwijs aanbiedt.
•
Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de school
waar de leerling zich heeft aangemeld is niet toereikend
voor de extra onderwijsondersteuning die een leerling
nodig heeft. De school waar de leerling zich heeft
aangemeld, heeft dan de plicht om samen met ouders een
passende plek met passende ondersteuning voor deze
leerling te vinden.
•
De leerling voldoet niet aan de extra toelatingscriteria,
zoals vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door deze
school6.

Als een leerling niet toelaatbaar is en daarom wordt afgewezen,
dan maakt de school voor voortgezet onderwijs dit bekend aan
ouders en aan de basisschool. Ieder jaar wordt afgesproken
vóór welke datum deze afwijzing geregistreerd moet zijn. Als
dit tijdig gebeurt, dan kan een leerling zich nog in de eerste
ronde aanmelden bij een andere school voor voortgezet
onderwijs. Deze nieuwe aanmelding wordt op dezelfde manier
behandeld als alle andere aanmeldingen in de eerste ronde.
3.1.2 De school loot bij overaanmeldingen
Als een school meer aanmeldingen heeft dan plaatsen op het
onderwijsniveau waarvoor leerlingen zich hebben aangemeld,
dan zijn de voorrangsregels van toepassing. Er wordt geloot
onder de leerlingen die voor dat onderwijsniveau toelaatbaar
zijn. Dit wordt bekend als de scholen voor voortgezet onderwijs
alle aanmeldingen hebben behandeld, leerlingen die niet
toelaatbaar zijn hebben afgewezen en toelaatbare leerlingen
op wie eventueel voorrangsregels van toepassing zijn, hebben
geplaatst.
Op naarhetvo.nl wordt aan het einde van de eerste ronde een
overzicht van de (over)aanmeldingen geplaatst.
3.1.3 Voorrangsregels loting
Bij overaanmelding in de eerste ronde hebben de volgende
leerlingen voorrang:
•
Leerlingen die wonen in de gemeente Stichtse Vecht7. Dit
geldt voor alle scholen voor voortgezet onderwijs.

Bij overaanmelding in de eerste ronde kunnen de volgende
leerlingen direct geplaatst worden:
1. Leerlingen met een speciﬁeke ondersteuningsbehoefte.
In uitzonderlijke gevallen kan een school voor voortgezet
onderwijs het besluit nemen om een leerling met
speciﬁeke ondersteuningsbehoeften direct te plaatsen.
•
Leerlingen die een broer of zus hebben die in het huidige
schooljaar onderwijs volgt op de school waar de leerling
zich heeft aangemeld. Let op! Elk schoolbestuur bepaalt
zelf of deze regeling van toepassing is en wat de reikwijdte
is10. Informatie hierover is te vinden op de website van de
betreffende school voor voortgezet onderwijs
3.1.4 Loting op één onderwijsniveau
Als er geloot wordt, dan is dat altijd op één onderwijsniveau
(bijvoorbeeld op tl of op vwo). Het kan dus voorkomen dat een
school moet loten voor één bepaald onderwijsniveau, maar op
een ander niveau voldoende plaats heeft. Wanneer een school
moet loten, dan loten leerlingen met een meervoudig advies
mee op het laagste niveau van het meervoudig advies.
De loting wordt centraal georganiseerd en vindt onder
notarieel toezicht plaats. De lotingslijst kan op verzoek
van ouders op afspraak worden ingezien bij de betreffende
school voor voortgezet onderwijs. Ouders dienen zich
hiervoor te legitimeren. De lijst kan ook op aanvraag van
de school voor voortgezet onderwijs worden ingezien bij de
uitvoeringsorganisatie. Bij de loting is een vertegenwoordiging
van scholen, schoolbesturen en de gemeente aanwezig. De
loting is openbaar.

Alle leerlingen uit Stichtse Vecht die in de eerste ronde
toelaatbaar waren maar door loting niet geplaatst konden
worden op een school in of buiten de gemeente Stichtse Vecht,
zijn voor hetzelfde advies toelaatbaar in de tweede ronde. Na
de loting worden de beschikbare plaatsen per onderwijsniveau
bekend gemaakt op de website.
3.2 Aanmelding en plaatsing tweede ronde
Leerlingen wordt in de tweede ronde de gelegenheid
gegeven om nieuwe voorkeuren op te geven of aan
te geven dat de eerdere opgave van voorkeuren nog
actueel is. Vanzelfsprekend zijn dit alleen scholen die nog
plaatsen beschikbaar hebben. Scholen met aanvullende
toelatingscriteria kunnen deze in de tweede ronde handhaven
als zij dit vooraf bekend hebben gemaakt.
Ook de tweede ronde wordt centraal uitgevoerd. In de tweede
ronde worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op de
school van hun eerste keuze in deze ronde. Als ook in de
tweede ronde op een bepaald onderwijsniveau op een school
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan wordt opnieuw
geloot onder notarieel toezicht. Ook bij deze loting is dan een
vertegenwoordiging van scholen en schoolbesturen aanwezig
De loting is openbaar.
Ook in de tweede ronde hebben leerlingen uit Stichtse
Vecht voorrang. De mogelijkheid van directe plaatsing voor
leerlingen met een speciﬁeke ondersteuningsbehoefte en voor
broertjes/zusjes is in de tweede ronde niet meer van toepassing.
Als een leerling in de tweede ronde wordt uitgeloot, wordt
hij of zij op een van de scholen van volgende voorkeur in de
tweede ronde geplaatst.

Als een leerling in de tweede ronde wordt uitgeloot, wordt
hij of zij op een van de scholen van volgende voorkeur in de
tweede ronde geplaatst.
3.3 Leerlingen die niet geplaatst zijn
Is een leerling na de tweede ronde nog niet geplaatst,
dan kan de basisschool met ondersteuning van de
uitvoeringsorganisatie, het samenwerkingsverband VO en
leerplicht zoeken naar een andere passende school in of buiten
de gemeente Stichtse Vecht die nog plaats heeft.

Informatie en Communicatie

4.1 De basisschool is hét aanspreekpunt voor ouders en leerlingen
De basisschool informeert en adviseert zo nodig ouders en
leerlingen over de overstap naar het voortgezet onderwijs
en de te volgen stappen in de procedure. De basisschool
informeert ouders ook actief over de leerlinggegevens die
worden gebruikt, aan wie deze worden overgedragen, op welk
moment en met welk doel.
4.2 Open dagen voortgezet onderwijs
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Stichtse Vecht
organiseren een open dag of informatiebijeenkomst. Leerlingen
kunnen zich in deze periode nog niet aanmelden op een school,
maar zich al wel oriënteren. Informatie over open dagen is
te vinden op de websites van de scholen voor voortgezet
onderwijs. Ook kunnen leerlingen uit groep 8 een open
lesmiddag op een school voor voortgezet onderwijs bezoeken.
Ouders melden hun kind hiervoor aan. Informatie hierover is
eveneens te vinden op de websites van de betreffende scholen.
4.3 Website voor informatie over de procedure
Alle informatie over de procedure in Stichtse Vecht en
belangrijke data zijn te vinden op naarhetvo.nl.
Op naarhetvo.nl/ouders is ook extra informatie voor ouders
te vinden. Basisscholen kunnen de website gebruiken
als aanvulling op hun informatie aan ouders. De school
kan in de periode van aanmelding en plaatsing (februari
- juni) contact opnemen met de uitvoeringsorganisatie
voor advies en informatie. Buiten deze periode kunnen zij
met vragen terecht bij de persoon van hun eigen bestuur.
De uitvoeringsorganisatie is uitsluitend bereikbaar voor
vertegenwoordiger van de scholen.

Wat te doen bij klachten

5. Wat te doen bij klachten
Een klacht betekent dat er iets niet naar tevredenheid is
verlopen. Bij klachten over een basisschool of een school voor
voortgezet onderwijs geldt de klachten- en bezwaarregeling
van de betreffende school of het betreffende bestuur.
Hieronder vallen bijvoorbeeld ook klachten over de afwijzing
van een leerling of over het schooladvies.
Ontevredenheid over of suggesties voor verbetering van de
procedure kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan
het bestuur van de betreffende school. Het bestuur kan deze
inbrengen in het bestuurlijk overleg.

De procedure in vijf punten
1.
2.
3.
4.

5.

De basisschool geeft een bindend schooladvies dat vóór 1
maart vastgesteld moet zijn.
Iedere leerling wordt door de basisschool digitaal
aangemeld op de school voor voortgezet onderwijs van
eerste voorkeur.
Leerlingen die in Stichtse Vecht wonen hebben in
de eerste ronde voorrang op scholen voor voortgezet
onderwijs in de gemeente Stichtse Vecht.
Er wordt geloot als er op een bepaalde school op een
bepaald onderwijsniveau meer aanmeldingen zijn dan
plaatsen. Leerlingen uit Stichtse Vecht die zijn uitgeloot
kunnen in de tweede ronde in de gemeente Stichtse Vecht
kiezen uit scholen die op hun onderwijsniveau nog plaats
hebben.
De uitvoeringsorganisatie ondersteunt in de periode
van 1 februari tot 1 juli scholen bij de uitvoering van
de procedure. Meer informatie hierover is te vinden op
naarhetvo.nl

Handige links
Informatie over scholen in Stichtse Vecht:
devogids.nl
scholenopdekaart.nl
Bezoek ook de websites van de scholen zelf!
Informatie over wet- en regelgeving:
nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
passendonderwijs.nl
Brochure centrale eindtoets PO:
centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders
Informatie over de procedures in de regio:
Utrecht en Stichtse Vecht | naarhetvo.nl
Utrecht West | swvvo-ruw.nl
Utrecht Zuid | samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl
Utrecht Zuidoost | swv-vo-zout.nl

Noten
De procedure bevat de afspraken die in de gemeente Stichtse
Vecht gelden. De omliggende regio’s hebben hun afspraken
over de overgang van PO naar VO vastgelegd in een eigen
procedure.

1

2

Beschikbaar op naarhetvo.nl.

3
Op grond van de Wet Eindtoetsing PO mag een basisschool
een enkelvoudig of een meervoudig advies geven.

Gymnasium valt conform de wet onder een vwo-advies.
Er wordt dan ook aangemeld, geplaatst en eventueel geloot
op vwo niveau. De basisschool kan wel een voorkeur voor
brugklastype gymnasium aangeven.

4

Als ouders bezwaar maken tegen een digitale aanmelding
of als een leerling zich wil aanmelden op een school die geen
gebruikmaakt van dit digitale aanmeldsysteem, dan wordt de
leerling aangemeld met gewaarmerkt papier. Dit kan door de
basisschool worden aangevraagd bij de uitvoeringsorganisatie.
5

Het kan voorkomen dat de aanmelding van een leerling
door ouders/basisschool op de school van eerste voorkeur
teruggetrokken wordt. Degene die verzoekt om het
terugtrekken van de aanmelding draagt de verantwoordelijk er
voor te zorgen dat de leerling tijdig bij een nieuwe school van
voorkeur wordt aangemeld.

6

Dit zijn leerlingen die in het schooljaar waarin zij in groep 8
zitten, zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de
gemeente Stichtse Vecht. Voor leerlingen die voornemens zijn
in Stichtse Vecht te komen wonen geldt dat het schoolbestuur
7

beslist of de aanmelding gelijkgesteld kan worden aan die van
een Stichtse Vechtse leerling.
Twee- of meerlingen vallen formeel niet onder deze regeling.
Zij kunnen zich, bij een gelijkwaardig basisschooladvies,
desgewenst aanmelden op één aanmeldnummer. Als de school
waar de twee- of meerling zich heeft aangemeld moet loten
op dat onderwijsniveau, dan worden zij gezamenlijk in- of
uitgeloot.
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