STAP 3

Aanmelden
Je maakt een lijst van VO-scholen en je ouders melden je aan op
jouw favoriete VO-school.

Voorkeurslijst maken
Als je een van de volgende basisschooladviezen
hebt gekregen, ga je mee in de Centrale Loting
& Matching. Hiervoor is het belangrijk dat je niet
slechts één VO-school hebt gekozen, maar een
lijst hebt gemaakt met meerdere VO-scholen die
je aanspreken; een voorkeurslijst. Het kan namelijk
zijn dat een VO-school meer aanmeldingen krijgt
dan dat ze leerlingen kunnen plaatsen. Om ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in één
keer horen naar welke VO-school ze gaan, maken
alle leerlingen een voorkeurslijst en wordt daarmee
de Centrale Loting & Matching uitgevoerd.
De leerlingen met de volgende basisschooladviezen
doen mee aan de Centrale Loting & Matching en
moeten een voorkeurslijst maken.
●
●
●
●
●
●
●
●

vmbo-basis met of zonder lwoo
vmbo-basis/kader met of zonder lwoo
vmbo-kader met of zonder lwoo
vmbo-theoretisch met of zonder lwoo
vmbo-theoretisch/havo
havo
havo/vwo
vwo (atheneum en gymnasium)

Geen voorkeurslijst voor:
Niet elke leerling wordt geplaatst op een
VO-school door middel van de Centrale Loting
& Matching. Daarom hoeft niet iedere leerling een
voorkeurslijst te maken. Er is geen voorkeurslijst
nodig voor leerlingen met het basisschooladvies
Kopklas of praktijkonderwijs en leerlingen die naar
een VSO-school of een tussenvoorziening gaan.

Waarop moet je letten?
●

De VO-scholen op je voorkeurslijst moeten passen bij je basisschooladvies. Vanaf pagina 42
kan je een overzicht vinden van de VO-scholen
per basisschooladvies. Dit overzicht kan je
helpen bij het opstellen van jouw voorkeurslijst.

●

Je zet de VO-scholen op volgorde van voorkeur.
Dat betekent dat je de VO-school waar je het
liefst naartoe wilt op één zet, de VO-school waar
je daarna het liefst naartoe wil zet je op twee, etc..

●

Je hoeft geen rekening te houden met de
populariteit van VO-scholen met het maken
van je voorkeurslijst. Kies simpelweg de VOscholen waar jij graag heen zou willen.

●

Als je een (te) korte voorkeurslijst maakt,
bestaat de kans dat er op 4 april geen plek
op een VO-school voor je is gereserveerd.
In dat geval maak je opnieuw een voorkeurslijst van VO-scholen die dan nog plek hebben.

●

Als je zeker een plek op een VO-school wilt
hebben op 4 april, bekijk dan op pagina 30
hoeveel VO-scholen er op je voorkeurslijst
moeten staan.

TIP 1 Op de website www.voschoolkeuze020.nl kan
je je favoriete VO-scholen aanvinken. Onder het
kopje ‘Mijn lijsten’ komt dan een lijst met jouw favoriete scholen te staan waarvan je de volgorde zelf
kan aanpassen. Door je postcode in te vullen, zie
je ook de afstand van de VO-school naar je huis.
En om het nog overzichtelijker te maken: de lijst
is te downloaden als PDF-bestand. Zo kun je hem
gemakkelijk bewaren.
TIP 2 Ook op de website www.onderwijsconsument.nl , kan je VO-scholen selecteren voor op
je voorkeurslijst en zelf de volgorde aanpassen.
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Je kan bij elke VO-school een plus- en minpunt
invullen. Dit helpt je bij het op volgorde zetten van
de VO-scholen van jouw keuze.
TIP 3 Een andere site waarop je gemakkelijk een
lijst kan maken is: www.amsterdam.nl/schoolwijzer.
Dit lijstje kan je opslaan, mailen en printen. Ook
deze website berekent hoe ver de VO-scholen van
je huis liggen als je je postcode invult.

Aantal VO-scholen op je voorkeurslijst
De kans is het grootst dat je op een VO-school
boven aan je lijst geplaatst wordt. Maar het kan
ook zijn dat je op een VO-school lager op je lijst
terechtkomt. Daarom is het heel belangrijk dat je
meerdere VO-scholen op je voorkeurslijst plaatst.
De Amsterdamse VO-scholen hebben met elkaar
afgesproken dat alle leerlingen die een lange lijst
met VO-scholen inleveren, een plaatsingsaanbod
van een VO-school op hun voorkeurlijst ontvangen.
Hoe lang je voorkeurslijst precies moet zijn om
zeker te zijn van een plaatsingsaanbod, verschilt
per basisschooladvies. Je vindt hieronder per
basisschooladvies hoe lang je voorkeurslijst moet
zijn. Je hoeft je hier alleen aan te houden als je
zeker wilt zijn dat je op 4 april een aanbod van een
VO-school ontvangt.
●
●
●

Leerlingen met een vmbo-b-, vmbo-b/k- of
vmbo-k-advies vier VO-scholen.
Leerlingen met een vmbo-t- of vmbo-t/havoadvies zes VO-scholen.
Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of
vwo-advies twaalf VO-scholen.

LET OP Het gaat om het aantal VO-scholen op je
voorkeurslijst, die worden geteld. Als je naast de
VO-school ook een profielklas van een VO-school
op je voorkeurslijst opneemt, telt dat als één
schoolvoorkeur. Je lijst moet dan langer worden om
zeker te zijn van een plaatsingsaanbod op 4 april.

Scholenlijst online maken
Op www.voschoolkeuze020.nl staan alle VOscholen die meedoen aan de Centrale Loting
& Matching. Als je je favoriete VO-scholen aanvinkt, wordt er automatisch een lijst gemaakt
waarvan je volgorde zelf kan aanpassen.
Deze lijst is te downloaden als PDF-bestand.
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Profielklassen op de keuzelijst
Er zijn veel VO-scholen die diverse profielklassen
aanbieden zoals sport, kunst, gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs. Deze profielklassen
worden over het algemeen niet meegenomen in
de Centrale Loting & Matching en kan je dus niet
opnemen op je voorkeurslijst. VO-scholen regelen
de verdeling van de aangemelde leerlingen over
de verschillende (profiel)klassen ná de Centrale
Loting & Matching.
Elke VO-school kan ervoor kiezen om maximaal
één profielklas per basisschooladvies op te nemen
in de keuzelijst op het aanmeldformulier.

Aanmelden
In Amsterdam zijn drie verschillende groepen
gemaakt die elk (gedeeltelijk) hun eigen route in
de Kernprocedure hebben:
●
●
●

Kopklas en voortgezet speciaal onderwijs
Tussenvoorziening en praktijkonderwijs
vmbo, havo en vwo

Leerlingen voor de Kopklas
of het voortgezet speciaal
onderwijs ( VSO)
Aanmelden vanaf 8 oktober tot uiterlijk 8 februari
Leerlingen die het advies Kopklas of een extra ondersteuningsbehoefte hebben die door het voortgezet
speciaal onderwijs kan worden aangeboden, melden zich vanaf 8 oktober aan. Voor de Kopklas gaat
de aanmelding direct naar de Kopklas (zie pagina
102) en voor een VSO-school neemt de basisschool
contact op met het samenwerkingsverband VO
Amsterdam-Diemen (www.swvadam.nl). Deze leerlingen hoeven geen voorkeurslijst te maken.
Uiterlijk 1 maart weet je of je geplaatst kan worden.
Kan de Kopklas of de VSO-school niet bieden wat
je nodig hebt? Dan helpen ze jou, je ouders en de
basisschool met het zoeken naar een VO-school
die dat wel kan. Dat kan dan misschien ook een
reguliere VO-school (met of zonder lwoo) zijn en
in dat geval zal je wel meedoen met de Centrale
Loting & Matching.

Leerlingen voor het praktijkonderwijs of een tussenvoorziening
Aanmelden tussen 28 januari en 8 februari
Van de basisschool krijg je een aanmeldformulier.
Je ouders melden je aan bij de VO-school voor
praktijkonderwijs of de tussenvoorziening van jullie
keuze. Zij gaan met jou, je ouders en de basisschool in gesprek om te kijken of deze VO-school
daadwerkelijk goed bij je past. Uiteindelijk beoordeelt de VO-school of ze je kunnen plaatsen.
Uiterlijk 1 maart laten ze weten of je geplaatst kan
worden. Kan de VO-school niet bieden wat je
nodig hebt? Dan helpen ze jou, je ouders en de
basisschool met het zoeken naar een VO-school
die dat wel kan. Dat kan dan misschien ook een
reguliere VO-school (met of zonder lwoo) zijn en
in dat geval zal je wel meedoen met de Centrale
Loting & Matching.

Leerlingen die deelnemen aan
de Centrale Loting & Matching
Aanmelden tussen 4 en 15 maart
Als je een van de volgende basisschooladviezen
hebt gekregen, of een dubbeladvies, doe je mee
aan de Centrale Loting & Matching:
●
●
●

vmbo (met of zonder lwoo)
havo
vwo

Je hebt samen met je ouders en de basisschool
een voorkeurslijst gemaakt met VO-scholen die
bij jou en je basisschooladvies passen. Je ouders
melden je aan bij de VO-school die boven aan
je voorkeurslijst staat. Vanaf 4 tot en met 15 maart
heb je de tijd om je aan te melden. Het maakt niet
uit wanneer je je in deze twee weken aanmeldt.

Invullen van het aanmeldformulier
Vóór de voorjaarsvakantie krijg je van de basisschool een aanmeldformulier. Op dit formulier staat
je naam, je basisschooladvies, een leerlingnummer
en een lijst met VO-scholen die passen bij jouw
basisschooladvies. Je zet de VO-scholen waar je
heen wilt in de volgorde van jouw voorkeur. Je geeft
ze een cijfer: cijfer 1 is je eerste voorkeur, cijfer 2
is je tweede voorkeur enzovoort. Je ouders en de

basisschool ondertekenen dit aanmeldformulier
met de ingevulde voorkeurslijst. Zo ontstaat er geen
onduidelijkheid over de door jou ingevulde lijst
met voorkeuren. Op pagina 30 staat geschreven
hoeveel VO-scholen er op jouw voorkeurslijst
moeten staan om zeker te zijn van een plek op een
VO-school op 4 april.

Wat gebeurt er bij de aanmelding?
Je ouders melden je aan voor de Centrale Loting
& Matching via de VO-school boven aan je voorkeurslijst. Deze VO-school noteert jouw aanmelding
in de computer. Ook jouw voorkeurslijst met VOscholen zetten zij in de computer. De VO-school
zorgt ervoor dat je ouders kunnen controleren of
de juiste informatie in de computer staat. Ook krijgen je ouders een brief waarop staat dat je bent
aangemeld voor de Centrale Loting & Matching.

School kiezen buiten Amsterdam?
Je kan ervoor kiezen om je aan te melden bij
een VO-school buiten Amsterdam. Informeer bij
die VO-school wanneer je je kan aanmelden.
Op VO-scholen buiten Amsterdam krijg je soms
iets eerder of later te horen of je bent geplaatst.
Als je bent uitgeloot op een VO-school buiten
Amsterdam, dan kan je je daarna nog aanmelden
bij VO-scholen in Amsterdam die dan nog plek
hebben. Vraag aan je basisschool wanneer je je
dan alsnog voor een Amsterdamse VO-school kan
aanmelden. Er is altijd een VO-school in Amsterdam die voor jouw schoolsoort plek heeft.

Voorrang
Op sommige VO-scholen worden bepaalde leerlingen met voorrang ingeschreven. Dit noemen
we voorrangsregels. Je kan bijvoorbeeld voorrang
hebben op een VO-school met een specifiek
onderwijsconcept, als je ook op een basisschool
van datzelfde onderwijsconcept zat. Een VOschool mag alleen een voorrangsregel hanteren
als de voorrangsregel in deze gids vermeld staat
op de pagina van de VO-school (zie pagina’s 48
t/m 133).
De voorrangsregels voor broertjes en/of zusjes
van zittende leerlingen zullen worden afgebouwd,
net als de voorrang voor kinderen van personeels-
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leden van een VO-school. Meer weten over de
voorrangsregels? Kijk dan op de pagina van de
VO-school. Je kan bij de betreffende VO-school
navragen of je inderdaad voorrang krijgt.
LET OP Voorrang op één school.
Als je een beroep wilt doen op voorrang, kan dat
alleen op de VO-school die op de eerste plek op
jouw voorkeurslijst staat. Dit is dan dus ook de VOschool waar je je aanmeldt. De VO-school controleert of je inderdaad voorrang hebt.

Hardheidsclausule

Het onderwijskundig document
(oki-doc)
Jouw basisschool zet je oki-doc in de computer.
Dit computersysteem heet ELK. De basisschool
doet dit niet alleen voor jou, maar ook voor je
klasgenootjes. Zo wordt jouw oki-doc, die van
je klasgenoten en van alle andere leerlingen in
Amsterdam via ELK aan de juiste VO-school gegeven. Natuurlijk wordt er heel voorzichtig met jouw
gegevens omgegaan, dus daar hoef je je geen
zorgen over te maken.

→ Meer informatie over het oki-doc lees je op
pagina 10

Een VO-school mag een klein aantal leerlingen
direct plaatsen op grond van zwaarwegende
persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie
en/of de thuissituatie. In zo’n situatie is het voor
de leerling noodzakelijk om naar die VO-school te
gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.
Als jij, je ouders of de basisschool denkt dat je
daarvoor in aanmerking komt, dan moeten je
ouders dit voor de sluiting van de aanmeldperiode
bespreken met de VO-school. Je ouders moeten
goed kunnen onderbouwen waarom jullie denken
dat je hiervoor in aanmerking komt. Ook als jullie
denken dat de VO-school genoeg plek heeft voor
iedereen. De VO-school beslist of je in aanmerking
komt voor directe plaatsing via de hardheidsclausule.

Vakscholen
In Amsterdam zijn drie vakscholen, namelijk de
culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff, het Mediacollege Amsterdam en de school voor kunstonderwijs IVKO. Deze vakscholen doen ook gewoon mee
met de Centrale Loting & Matching. Als je graag
naar een van deze drie VO-scholen wilt, zal je een
intake moeten doen. Tijdens deze intake kunnen
de VO-scholen beoordelen of je bij hun onderwijs
past. Deze intakes vinden plaats voordat je je aanmeldt. Als je een positieve intake hebt gedaan,
mag je deze vakschool op je voorkeurslijst zetten.
Ook als je deze vakschool niet op de eerste plaats
op je voorkeurslijst wilt zetten, zal je deze intake
moeten doen. Bekijk de websites van de VO-scholen
hoe en wanneer de intakes zijn.
Wanneer er meer leerlingen met een positieve
intake zijn dan dat er plek is op een vakschool,
zullen de plekken in de Centrale Loting & Matching
worden verdeeld.
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Buitenleerlingen
Zit je niet op een Amsterdamse basisschool en wil je
wel naar een Amsterdamse VO-school? Dan ben
je een buitenleerling. Sommige leerlingen van buiten Amsterdam krijgen van hun basisschool een aanmeldformulier uit het Amsterdamse systeem. Als
dat niet zo is, kan je op www.voschoolkeuze020.nl
het Amsterdamse aanmeldformulier vinden.
Jouw ouders tekenen (net als alle andere ouders)
een verklaring waarin staat dat op deze voorkeurslijst de VO-scholen staan waarop je je hebt aangemeld.

