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Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam

Wat is de Rotterdamse Plaatsingswijzer?
In de Rotterdamse Plaatsingswijzer schooljaar 2015 – 2016 staan de afspraken tussen de scholen over
de overstap van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in de zomer van 2016.
Heeft u een zoon of dochter in groep 7 of 8? Dan is de informatie in de Rotterdamse Plaatsingswijzer
2015-2016 voor u van belang. De Rotterdamse Plaatsingswijzer kunt u vinden op www.fokor.nl.
In de tekst die u nu leest zijn de voor ouders/verzorgers belangrijkste aandachtspunten uit de
Rotterdamse Plaatsingswijzer bij elkaar gezet.
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Wat doet de basisschool?
Voorlopig basisschooladvies eind groep 7
Het gesprek tussen ouders/verzorgers en de school over het basisschooladvies begint in groep 7. U
ontvangt in dat schooljaar van de basisschool al een voorlopig basisschooladvies. Dit voorlopig
basisschooladvies wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool. De school let op dezelfde zaken
als bij het definitieve basisschooladvies in groep 8.

Het basisschooladvies in groep 8
Een kind in groep 8 heeft een advies nodig van het basisonderwijs, ‘ het basisschooladvies’. Het
basisschooladvies zegt op welk onderwijstype (onderwijsniveau) uw kind plaatsbaar is. In groep 8
heeft u met de basisschool een gesprek over dat basisschooladvies. Het basisschooladvies is bindend.
De school voor voortgezet onderwijs (VO-school) mag het basisschooladvies niet naast zich
neerleggen.

Alle onderwijstypen op een rij
De basisschool kan bij het opstellen van het advies voor uw kind kiezen uit de volgende
onderwijstypen:

VWO (gymnasium/atheneum)

HAVO

VMBO Theoretische leerweg

VMBO Gemengde leerweg

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg

Praktijkonderwijs

VSO

Een dubbel niveauadvies
De basisschool mag in plaats van een enkel niveauadvies ook een dubbel niveauadvies geven, dus
bijvoorbeeld HAVO, in combinatie met VMBO Theoretische leerweg of HAVO in combinatie met VWO.
De twee niveaus moeten meteen na elkaar in de lijst staan. HAVO samen met VMBO
Basisberoepsgerichte leerweg mag bijvoorbeeld niet!

Krijgt uw kind een basisschooladvies voor Praktijkonderwijs of voor VSO?
Dan bepaalt Koers VO of uw kind ook wordt toegelaten tot het Praktijkonderwijs of het voortgezet
speciaal onderwijs (VSO). Bij Koers VO moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden
aangevraagd. Het aanvragen doet de school voor praktijkonderwijs of de school voor voortgezet
speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning voor uw kind in het voortgezet onderwijs
Krijgt uw kind een VMBO-advies?
Dan kan er soms ook Leerwegondersteuning (LWOO) nodig zijn. Dat betekent dat de basisschool
denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het VMBO.
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Leerwegondersteuning wordt door de school voor voortgezet onderwijs (VO-school) aangevraagd bij
het samenwerkingsverband Koers VO. Als uw kind Leerwegondersteuning (LWOO) nodig heeft (of uw
kind heeft een advies voor het Praktijkonderwijs), dan loopt de aanmeldprocedure iets anders. Op
pagina 14 kunt u daar meer over lezen.
Andere extra ondersteuning voor alle schooltypen (vmbo t/m vwo)
In het geval van - bij voorbeeld - gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen of hoogbegaafdheid
kan het zijn dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan voor alle onderwijsniveaus gelden,
dus ook weer voor leerlingen op het vmbo.
In het advies zal de basisschool nauwkeurig beschrijven waaruit die extra ondersteuning moet
bestaan. Dat is belangrijk, omdat de school voor voortgezet onderwijs (VO-school) dan beter kan
bepalen of zij die extra ondersteuning kan bieden of niet. Met de basisschool kunt u overleggen welke
scholen wel of niet gespecialiseerd zijn in de ondersteuning die uw kind nodig heeft.
Op www.schoolprofielen.nl kunt u zelf lezen waar de scholen voor voortgezet onderwijs in zijn
gespecialiseerd. Deze informatie vindt u in het menu bij Ondersteuningsprofiel.

Hoe komt het basisschooladvies tot stand?
Om tot een goed advies te komen, kijkt de basisschool goed naar uw kind. Hoe doet uw kind het
bijvoorbeeld met begrijpend lezen? Met rekenen en wiskunde? Met spelling en technisch lezen? En hoe
heeft uw kind zich op deze belangrijke punten ontwikkeld in de afgelopen paar jaar? Ook heel
belangrijk is de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Niet te vergeten de motivatie van uw
kind voor het leren op school. Is het huiswerk steeds op tijd af en ingeleverd? Zijn de ouders
betrokken bij het leren van het kind? En heeft uw kind extra ondersteuning nodig in het voortgezet
onderwijs? Al deze informatie, plus het basisschooladvies, noteert de basisschool in het
Onderwijskundig rapport (het OKR).
De basisschool kan in het Onderwijskundig rapport (het OKR) aangeven dat ze graag overleg wil
hebben over uw kind met de school voor voortgezet onderwijs waar u uw kind aanmeldt. Dit gesprek
kan helpen bij de betere begeleiding van uw kind op de school voor voortgezet onderwijs, maar mag
niet leiden tot een aanpassing van het basisschooladvies.

Wat is de rol van de Eindtoets in het basisschooladvies?
De Eindtoets wordt pas afgenomen als kinderen al zijn geplaatst door de school voor voortgezet
onderwijs. Als de Eindtoets lager uitvalt dan het basisschooladvies, dan blijft het basisschooladvies
zoals het was. Valt de uitslag van de Eindtoets hoger uit dan het basisschooladvies? Dan moet de
leerkracht van uw kind het basisschooladvies opnieuw bekijken en bespreken. Daarvoor neemt de
basisschool contact met u op. De basisschool kan het basisschooladvies aanpassen, maar is dit niet
verplicht. Als het basisschooladvies is aangepast, dan gaat uw kind misschien naar een ander
onderwijsniveau of zelfs naar een andere school voor voortgezet onderwijs.

Het adviesgesprek met ouders
Als uw kind in groep 8 zit, heeft de basisschool met u het adviesgesprek. Op bladzijde 12 staat een
tijdpad met de periode waarin deze gesprekken plaatsvinden. Tijdens het adviesgesprek wordt met u
besproken welk niveau-advies uw kind meekrijgt. Ook vertelt de school hoe dit advies tot stand is
gekomen. Als de basisschool denkt dat uw kind in het voortgezet onderwijs Leerwegondersteuning
(LWOO) of andere extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat meestal al eerder met u besproken.
Tijdens het adviesgesprek kan de school u adviseren over een geschikte school voor voortgezet
onderwijs.
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Wat geeft de school u mee?
U krijgt twee documenten mee van de school:


Een kopie van het Onderwijskundig rapport (het OKR) van uw kind.
Dit is voor u zelf; u hoeft het niet af te geven. De school voor voortgezet onderwijs mag u er
ook niet naar vragen.



Een adviesformulier met een unieke code.
Op dit formulier staat onder andere het basisschooladvies van uw kind. Dit formulier geeft u af
aan de school waar u uw kind aanmeldt. Met de code op het adviesformulier krijgt de school
voor voortgezet onderwijs (VO-school) digitaal toegang tot het Onderwijskundig rapport (het
OKR) van uw kind.

Bent u het niet eens met het basisschooladvies of met andere informatie in het OKR?
Dan is het verstandig om hierover in gesprek te gaan met school. De school mag echter bij haar
standpunt blijven; de school is niet verplicht om het basisschooladvies en de informatie in het OKR
aan te passen. Blijft u het oneens? Dan heeft u als ouder het recht om uw standpunt schriftelijk vast
te leggen. Uw standpunt wordt door de basisschool als bijlage toegevoegd aan het Onderwijskundig
rapport (het OKR). U ondertekent als ouders/verzorger het OKR voor gezien.
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Wat doet de school voor voortgezet onderwijs?

Oriëntatiefase: Voor kinderen die waarschijnlijk extra ondersteuning nodig hebben
Scholen voor voortgezet onderwijs organiseren voor kinderen die waarschijnlijk extra ondersteuning
nodig hebben, oriëntatiedagen in de periode van 4 januari tot en met 17 februari 2016. Ouders/
verzorgers kunnen dan een afspraak maken met bijvoorbeeld de zorgcoördinator van de school. In
een gesprek kunnen zij nagaan of de gewenste extra ondersteuning voor hun kind overeenkomt met
wat de school te bieden heeft. Kinderen worden in deze periode nog niet aangemeld; dat komt later.

Oriëntatiefase: Toelaatbaarheidsonderzoeken
Scholen met een bijzondere inrichting waarbij een beroep wordt gedaan op specifieke kennis of
vaardigheden van kinderen, mogen toelaatbaarheidsonderzoeken afnemen. Denk bijvoorbeeld aan
scholen waar een groot deel van het onderwijs in het Engels wordt gegeven of waar kinderen extra
onderwijs krijgen in theater, dans, kunst, muziek of sport.
Toelaatbaarheidsonderzoeken vinden zoveel mogelijk vóór de eerste aanmeldronde plaats in de
periode van 4 januari tot en met 17 februari 2016.
Tijdens een toelaatbaarheidsonderzoek mag niet getoetst worden of een kind geschikt is voor een
bepaald onderwijsniveau, maar alleen of het kind de specifieke kennis of vaardigheden beheerst, die
nodig zijn voor de bijzondere inrichting van die school voor voortgezet onderwijs. Als een kind die
kennis of vaardigheden niet beheerst mag de school dat kind afwijzen.
Als scholen naast gewone klassen ook klassen hebben met een bijzondere inrichting kunnen ze
eventueel een eigen procedure gebruiken die bepaalt of een kind in zo'n klas geplaatst kan worden.
Het gaat dan dus niet om toelating tot de school (in een gewone klas), maar om plaatsing in een klas
met een bijzondere inrichting, denk bijvoorbeeld aan een klas waar tweetalig onderwijs wordt
gegeven.
Op www.fokor.nl en op www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u welke scholen zo’n
toelaatbaarheidsonderzoek mogen doen.

Open dagen
Van 11 januari t/m 5 maart 2016 organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs voor alle ouders
en kinderen open dagen. Op de sites van de scholen staat precies waar, wanneer en hoe u en uw kind
kennis kunnen maken met de school. Op www.schoolkeuzerotterdam vindt u ook informatie over de
open dagen per school.

De aanmeldrondes
Scholen voor voortgezet onderwijs organiseren maximaal 3 aanmeldrondes na elkaar. U kunt uw kind
per aanmeldronde maar op één school aanmelden. De scholen ontvangen u en uw kind, nemen het
aanmeldformulier met de unieke code van uw kind daarop in ontvangst en gaan na of uw kind
toelaatbaar is.
De eerste aanmeldronde loopt van 1 maart t/m 16 maart 2016. De tweede ronde loopt van 1 april
2016 t/m uiterlijk 15 april 2016. Indien er na de tweede ronde nog steeds niet-geplaatste kinderen
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zijn, wordt nog een derde ronde volgens dezelfde procedure gehouden. Een eventuele derde
aanmeldronde loopt van 9 mei t/m 25 mei 2016.
Als een school vol is, wordt op die school geen volgende aanmeldronde meer georganiseerd. Mochten
er na de derde ronde nog niet geplaatste kinderen zijn, dan vinden er plaatsingsoverleggen plaats. De
scholen voor voortgezet onderwijs zorgen er dan in gemeenschappelijk overleg en onder
verantwoordelijkheid van Koers VO voor, dat uw kind toch een passende plek vindt.

Hoe beslist een school of uw kind toelaatbaar is?
De scholen voor voortgezet onderwijs kijken of uw kind toelaatbaar is. Ofwel: of uw kind een
basisschooladvies heeft dat past bij die school. Is dit niet het geval, dan krijgt u het adviesformulier
weer mee terug en moet u uw kind (nog in diezelfde ronde) aanmelden op een school die wel het
juiste onderwijsniveau aanbiedt. Toelaatbaar wil nog niet zeggen dat uw kind ook daadwerkelijk wordt
geplaatst.

Wanneer mag de school uw kind afwijzen?
De school voor voortgezet onderwijs (VO-school) beslist over de toelating van een kind.
Alleen in de volgende gevallen kan de school voor voortgezet onderwijs (VO-school) een kind afwijzen,
terwijl het wel een basisschooladvies heeft dat past bij die school:
1) als uw kind of uzelf de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet onderschrijft of
respecteert (als de school dat verlangt).
2) als de school een bijzondere inrichting heeft (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs), die bijzondere
kennis of vaardigheden vereist en uw kind deze bijzondere kennis of vaardigheden niet
beheerst. Zie daarvoor ook op pagina 6 ”Toelaatbaarheidsonderzoeken”.
3) als de school vol zit (en/of uw kind is uitgeloot).
Afwijzen op grond van deze drie punten kan alleen als de school zorg heeft gedragen voor een
transparant en consistent toelatingsbeleid. Daarin moet dus ook staan wanneer de school vol is. Het
toelatingsbeleid is te vinden op de website van de school, op www.schoolprofielen.nl en op
www.schoolkeuzerotterdam.nl.

Invoeren in een centraal digitaal systeem
Na ontvangst van het aanmeldformulier met de unieke code van uw kind vult de school voor
voortgezet onderwijs de gegevens van uw kind in, in het centrale digitale systeem Onderwijs
Transparant (OT). Dat doet de school alleen als is vastgesteld dat uw kind toelaatbaar is en niet is
afgewezen vanwege de levensbeschouwelijke grondslag van de school of vanwege het
toelaatbaarheidsonderzoek van de school met een bijzondere inrichting. Of de school wel of niet vol is
wordt nu nog niet vastgesteld.
Uw kind staat nu in Onderwijs Transparant (OT) geregistreerd als aangemeld. U kunt uw kind in deze
ronde nu niet meer aanmelden op een andere school voor voortgezet onderwijs. Het is technisch ook
niet meer mogelijk dat een andere school voor voortgezet onderwijs uw kind registreert in Onderwijs
Transparant (OT).
De school voor voortgezet onderwijs gaat nu na of uw kind geplaatst kan worden. De school kan nu
via Onderwijs Transparant (OT) het Onderwijskundig Rapport (het OKR) van uw kind inzien. Deze
gegevens mogen niet worden gebruikt bij de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten, maar wel
om te beoordelen in welke groep uw kind bijvoorbeeld kan worden geplaatst of welke extra zorg uw
kind straks misschien nodig heeft.
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Overaanmelding, voorrangsregels, loting en plaatsing
Als in een aanmeldronde meer kinderen zijn aangemeld dan er plaatsen zijn (overaanmelding) dan
moet er worden geloot. Alle kinderen die op de school zijn aangemeld, toelaatbaar zijn en niet zijn
afgewezen vanwege de levensbeschouwelijke identiteit van de school of de bijzondere inrichting van
de school, loten mee, ook de kinderen die misschien een extra ondersteuningsbehoefte hebben.
Alle scholen voor voorgezet onderwijs in Rotterdam loten op dezelfde dag en volgens dezelfde
methode (als er tenminste moet worden geloot). De lotingen worden georganiseerd door de scholen
zelf. Een notaris voert de loting uit. Bij de loting zijn vertegenwoordigers van de school en de
oudergeleding aanwezig.
Na de loting worden eerst de kinderen die aan voorrangsregels voldoen geplaatst en dan de overige
kinderen. Een voorrangsregel kan bijvoorbeeld zijn dat er al een broer of zus op de school zit of dat
kinderen uit de omgeving van de school voorgaan. Voorrangsregels worden uitsluitend gehanteerd bij
overaanmelding. De school voor voortgezet onderwijs (VO-school) mag maximaal twee goedgekeurde
voorrangsregels hanteren. Op www.fokor.nl kunt u vinden of en zo ja, welke voorrangsregels de
scholen hanteren.

Op welke datum wordt bekend gemaakt wanneer kinderen zijn geplaatst?
Op 24 maart 2016 (eerste ronde) wordt bekend gemaakt of uw kind wel of niet is geplaatst. Het
resultaat van eventuele lotingen wordt op de website van FOKOR vermeld.
Voor de tweede ronde gebeurt dat op 22 april 2016 en voor de derde ronde op 25 mei 2016. U
ontvangt op die dag een email. Verder zet de school in Onderwijs Transparant (OT) het bericht dat uw
kind wel of niet is geplaatst. De basisschool kan dit bericht in OT ook zien en weet daarmee ook of uw
kind wel of niet is geplaatst.

Is uw kind niet geplaatst?
Dan moet u, in overleg met de basisschool, een andere school voor voortgezet onderwijs zoeken in
een volgende ronde. U ontvangt van de basisschool opnieuw een uitdraai van het adviesformulier met
een unieke code voor uw kind. Uw kind wordt wel op een wachtlijst geplaatst. Mochten geplaatste
kinderen zich na de loting om een of andere reden terugtrekken, dan worden de vrijgekomen plaatsen
eerst aangeboden aan kinderen op de wachtlijst, volgens de bij de loting bepaalde volgorde.

Extra ondersteuningsbehoefte en zorgplicht van de school voor voortgezet onderwijs
Als uw kind wel toelaatbaar is (het juiste basisschooladvies) en niet afgewezen (zie punt 1 en 2 op
pagina 7), maar misschien een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan moet de school onderzoeken
of ze daaraan kan voldoen. De school begint daar meestal al meteen aan, nadat u uw kind heeft
aangemeld en nog voordat eventueel moet worden geloot. Dat onderzoek kan soms wel meer tijd
vragen dan de zes weken die er normaal voor staan. De school mag daar maximaal 10 weken over
doen. Hoe dan ook, uw kind loot mee als er sprake is van overaanmelding of het onderzoek nu wel of
niet is afgerond. Het zou dus kunnen zijn dat u niet op 24 maart 2016 te horen krijgt of uw kind is
geplaatst op de aangemelde school.
Het resultaat van het onderzoek kan zijn dat de school de extra zorg tóch niet kan bieden. Dan heeft
deze school wel een extra verantwoordelijkheid als uw kind is ingeloot of zonder dat loting nodig was
kon worden geplaatst. De school heeft in dat geval zorgplicht. Dat betekent dat de school (in overleg
met u) een andere onderwijsplek moet zoeken voor uw kind. Dat is dan een school die wel kan
voldoen aan de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind. Zolang dat niet is gelukt blijft de school
waar u uw kind heeft aangemeld, verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind. Let op: die
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zorgplicht geldt alleen voor de eerste school waar u uw kind heeft aangemeld. U bent overigens
verplicht, als u uw kind aanmeldt, om de school van voortgezet onderwijs van alle belangrijke
informatie over uw kind op de hoogte te stellen. Zo kan de school een goed besluit nemen.
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Wat doet u als ouder/verzorger?
U zorgt ervoor dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Het laatste jaar op de basisschool
is een belangrijk jaar waar uw kind nog veel kan leren. In dat jaar moet uw kind zich ook prettig en
ontspannen voelen. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid voor u als ouder/verzorger.

Ga samen met uw kind op zoek naar een passende school
In Rotterdam zijn veel verschillende soorten scholen: ieder met z’n eigen sfeer, specialiteit,
ondersteuningsprofiel en onderwijsniveaus. Van 11 januari t/m 5 maart 2016 kunt u samen met uw
kind open dagen bezoeken. Verder zijn er in de periode oktober t/m december 2015 hier en daar
scholenmarkten waar diverse scholen voor voortgezet onderwijs zichzelf presenteren.

Tip! Vergelijk verschillende scholen met elkaar
Praat met ouders van kinderen die al in het voortgezet onderwijs zitten en ook met de kinderen zelf,
bezoek open dagen van verschillende scholen. Ga niet af op de eerste indruk! Stel uw kind de vraag of
hij/ zij zichzelf ziet lopen door de gangen van die school.

Handige sites:




www.schoolkeuzerotterdam.nl en www.schoolprofielen.nl: vergelijkingssites voor Rotterdamse
scholen, waar u kunt zoeken op afstand, niveau en andere criteria.
Eigen websites van de scholen: hierop staan ook de toelatingscriteria per school en data voor
open dagen.
www.fokor.nl: hier kunt u vinden hoeveel plaatsen elke school voor voortgezet onderwijs in alle
brugklassen samen beschikbaar heeft. Is uw kind na de eerste aanmeldronde niet geplaatst en
moet u uw kind op een andere school aanmelden? Dan vindt u op www.fokor.nl hoeveel plaatsen
er op elke school per niveau beschikbaar zijn.

Heeft uw kind waarschijnlijk extra ondersteuning nodig?
Van 4 januari t/m 17 februari 2016 kunt u in gesprek gaan met de scholen voor voortgezet onderwijs
en nagaan of de gewenste extra ondersteuning voor uw kind overeenkomt met wat de scholen te
bieden hebben. U meldt uw kind nog niet aan; dat komt later. Maar als het zover is, bent u vrij uw
kind aan te melden bij de school van hun voorkeur, ongeacht de extra ondersteuning die de school te
bieden heeft. Uiteraard doet u er verstandig aan een school te kiezen die de juiste extra
ondersteuning aan uw kind kan bieden.

Wil uw kind naar een school met een bijzondere inrichting?
Meld uw kind dan op tijd aan voor een toelaatbaarheidsonderzoek. Op www.fokor.nl en op
www.schoolkeuzerotterdam.nl vindt u welke scholen zo’n toelaatbaarheidsonderzoek mogen doen. Op
de website van de school staat hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden voor zo’n
toelaatbaarheidsonderzoek.
Wilt u weten welke scholen met een bijzondere inrichting er zijn in Rotterdam? Kijk op www.fokor.nl.
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Maximaal drie aanmeldrondes
Er zijn maximaal 3 aanmeldrondes: aanmeldronde 1 loopt van 1 maart 2016 t/m 16 maart 2016;
aanmeldronde 2 loopt van 1 april 2016 t/m 15 april 2016 en aanmeldronde 3 loopt van 9 mei t/m 25
mei 2016.
U kunt uw kind per aanmeldronde op één school aanmelden. Uw aanmelding moet schriftelijk worden
vastgelegd.
Als uw kind in een aanmeldronde niet wordt geplaatst, meldt u uw kind in een volgende ronde
opnieuw aan op een andere school voor voortgezet onderwijs.
Is uw kind in de derde ronde nog niet geplaatst, dan zullen verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs overleggen met elkaar en ervoor zorgen dat uw kind toch een passende plek vindt.
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Tijdpad leerlingen groep 8, schooljaar 2015/2016
Stap 0: Oriëntatiefase
Oriënterende gesprekken kunnen er plaatsvinden tussen u en de school voor voorgezet onderwijs
(VO-school) om te kijken of de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft overeenkomt met wat de
school biedt. Ook vinden in deze fase de toelaatbaarheidsonderzoeken plaats voor de scholen met een
bijzondere inrichting.
Periode: 4 januari 2016 tot en met 17 februari 2016
Stap 1: Er wordt een definitief basisschooladvies opgesteld.
Periode: 11 januari 2016 tot en met 29 januari 2016.
Stap 2: Er vindt een adviesgesprek plaats met de basisschool. In dit adviesgesprek wordt aan u (en
uw kind) het basisschooladvies meegedeeld. In dit gesprek krijgt u ook een adviesformulier met
unieke code mee. Met dit adviesformulier met unieke code kunt u uw kind aanmelden bij een school
voor voortgezet onderwijs. De basisschool kan u helpen met het kiezen van een school.
Periode: 1 februari 2016 tot en met 19 februari 2016.
Stap 3: U bezoekt samen met uw kind scholenmarkten en open dagen van scholen voor voortgezet
onderwijs. De data van de open dagen kunt u vinden op de site www.schoolkeuzerotterdam.nl
en op de sites van de scholen zelf.
Periode: 11 januari 2016 tot en met 5 maart 2016.
Stap 4: U meldt uw kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs met het adviesformulier met
unieke code, dat u van de basisschool heeft gekregen. De school gaat na of uw kind toelaatbaar is.
Eventueel vraagt de school nog of u of uw kind de levensbeschouwelijke grondslag van de school
onderschrijft of respecteert. Ook gaat een school met een bijzonder inrichting nog na of uw kind
voldoet aan de bijzondere kennis of vaardigheden die voor die school vereist is. Als dat in orde is, is
uw kind aangemeld en wordt uw kind ingevoerd in Onderwijs Transparant (OT). Uw aanmelding moet
schriftelijk zijn vastgelegd. De school voor voortgezet onderwijs kan nu met behulp van de unieke
code digitaal toegang krijgen tot het OKR van uw kind.
Periode: 1 maart 2016 tot uiterlijk 16 maart 2016 (aanmeldronde 1).
Stap 5:
Periode: vanaf 1 maart 2016. De school onderzoekt of uw kind geplaatst kan worden. Eventueel moet
er worden geloot.
Stap 6a: Als uw kind niet geplaatst is op de school voor voortgezet onderwijs van uw eerste keuze
dan meldt u uw kind aan bij een andere school voor voortgezet onderwijs met het aanmeldformulier
dat u opnieuw van de basisschool heeft gekregen. De basisschool kan u daarbij helpen. Als er sprake
is van zorgplicht van de school voor voortgezet onderwijs dan moet de school voor voortgezet
onderwijs zorgen voor een andere geschikte onderwijsplek voor uw kind. Uw aanmelding moet
schriftelijk zijn vastgelegd.
Periode: 1 april 2016 tot uiterlijk 15 april 2016 (aanmeldronde 2). Op 21 april 2016 wordt een
eventuele loting verricht en u krijgt dan als ouder/ verzorger te horen of uw kind wel of niet geplaatst
is.
Stap 6b: Als uw kind niet geplaatst is op de school voor voortgezet onderwijs van uw tweede keuze
dan meldt u uw kind aan bij een andere school voor voortgezet onderwijs met het adviesformulier dat
u opnieuw van de basisschool heeft gekregen. De basisschool kan u daarbij helpen. Uw aanmelding
moet schriftelijk zijn vastgelegd.
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Periode: 12 mei 2016 tot uiterlijk 18 mei 2016 (aanmeldronde 3). Op 24 mei 2016 vindt een
eventuele loting plaats en krijgt u op die dag ook als ouder te horen gekregen of uw kind wel of niet
geplaatst is.
Stap 6c: Als uw kind in de derde ronde ook niet is geplaatst dan zullen er plaatsingsoverleggen
plaatsvinden. Deze data staan nog niet gepland.
Stap 7: De uitslag van de Eindtoets wordt schriftelijk aan u bekend gemaakt. Indien de score van de
Eindtoets hoger is dan het eerder geadviseerde onderwijstype, moet de basisschool het
basisschooladvies opnieuw bekijken, in overleg met de ouders. Let op! De basisschool is niet verplicht
om het basisschooladvies op basis van de hogere uitkomst van de Eindtoets aan te passen!
Periode: vanaf medio mei 2016.
Stap 8: Indien uw kind een gewijzigd basisschooladvies heeft gekregen kunt u voor uw kind eventueel
een nieuwe school voor voortgezet onderwijs zoeken en uw kind opnieuw aanmelden. De basisschool
kan u daarbij helpen.
Periode: vanaf medio mei 2016.
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Uw kind heeft extra ondersteuning nodig
VMBO met Leerwegondersteuning of praktijkonderwijs
Indien de basisschool aan het begin van groep 8 bij uw kind leerachterstanden constateert, dan kan
uw kind door de basisschool worden aangemeld voor ‘De zorgleerling in beeld’ (ZIB).
Dit onderzoek is bedoeld om te kijken of uw kind misschien geschikt is voor de onderwijstypes:

VMBO Theoretische leerweg met leerwegondersteuning of

VMBO Gemengde leerweg met leerwegondersteuning of

Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning of

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning of

Praktijkonderwijs.
Voor meer informatie: www.koers-vo.nl/ZIB

Wat gebeurt er als mijn kind wordt aangemeld voor ‘De Zorgleerling in Beeld’ (ZIB)?
Stap 1: De basisschool vraagt aan u toestemming om uw kind te testen.
Periode: september 2015.
Stap 2: De basisschool neemt een test af over het gedrag van uw kind.
Periode: oktober 2015.
Stap 3: Het onderzoeksbureau neemt een intelligentietest af bij uw kind.
Periode: oktober/november 2015.
Stap 4: U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw kind.
Periode: december 2015 of januari 2016.
Stap 5: De basisschool geeft u een basisschooladvies. U krijgt een adviesformulier met een unieke
code mee.
Periode: januari en februari 2016.
Stap 6: U meldt uw kind voor 1 februari 2016 aan bij een school voor voortgezet onderwijs met het
schooladviesformulier dat u van de basisschool hebt gekregen.
Periode: januari en februari 2016.

Ondersteuning voor leerlingen anders dan ‘De zorgleerling in Beeld’
Er zijn natuurlijk ook andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De basisschool zorgt er
voor dat informatie over die extra ondersteuning een onderdeel is van de digitale informatie die
terecht komt bij de school waar u uw kind aanmeldt. De school voor voortgezet onderwijs informeert u
over de mogelijkheden.
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, is het altijd verplicht dat de basisschool en de school
voor voortgezet onderwijs contact met elkaar hebben over de extra ondersteuningsbehoefte van uw
kind.

14

Informatie
Voor meer informatie over de overstap van basisonderwijs naar een school voor voortgezet onderwijs
kunt u terecht bij uw basisschool.
Handige links
www.fokor.nl
Op deze site vindt u in de Rotterdamse Plaatsingswijzer 2015-2016 de afspraken over de overstap van
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs tussen alle Rotterdamse schoolbesturen in het
primair en voortgezet onderwijs.
www.schoolkeuzerotterdam.nl
Op deze site vindt u algemene informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs (speciaal in Rotterdam). Ook hebben alle Rotterdamse VO-scholen een eigen informatieve
pagina op deze site.
www.koersvo.nl/zib
Informatie over het traject ‘De zorgleerling in beeld’.
www.pporotterdam.nl/
Voor leerlingen met een aanvullende onderwijsbehoefte kan het samenwerkingsverband
ondersteuning bieden bij de overgang, vaak in overleg met Koers VO. Er is een oudersteunpunt.
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
Algemene informatie over de nieuwe regels bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs.
http://www.overgangpovo.nl/
Informatie over de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen en informatie over de
overdracht op het gebied van de basisvaardigheden: taal en rekenen.

Klachten

Heeft u een klacht over de uitvoering van de Rotterdamse Plaatsingswijzer? Dan kunt u een klacht
indienen bij de klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer. Nadere informatie over de
klachtencommissie volgt nog.
U kunt geen klacht indienen over het plaatsingsbesluit van een school voor voortgezet onderwijs of over
het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring om toegelaten te kunnen worden tot het
Praktijkonderwijs of het VSO.
Meldpunt
Heeft u opmerkingen over de Rotterdamse Plaatsingswijzer en vindt u het belangrijk dat die worden
meegenomen in het verdere traject van de Rotterdamse Plaatsingswijzer? Stuur dan een mail naar
plaatsingswijzer@fokor.nl.
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