


Programma

1. Aanmelding en inschrijving

2. Loting

3. Advisering en aanmelding

4. Overdracht van po naar vo

5. Voorlichting



Aanmelding en inschrijving

De Zaanse scholen werken samen om alle kinderen een plek te bieden.

Er is een gezamenlijk ‘Beleid Aanmelding en Inschrijving vo’ beschreven 
in de brochure ‘Van aanmelding naar inschrijving in het voortgezet 
onderwijs Zaanstad 2019’ (verschijnt in januari 2019)



Aanmelding en Inschrijving vo

• Het is verplicht om alle scholen die passen bij het advies in volgorde     
van voorkeur op het aanmeldformulier te zetten. 

• Afgelopen jaren kon gemiddeld 98 % worden ingeschreven op de eerste 
keuze.

• Kies voorkeuren desondanks bewust!

• Als de grenzen van een school of afdeling overschreden worden, wordt 
er per school geloot. 



Aanmelding en Inschrijving vo

School van eerste voorkeur buiten de regio: 

• Aangeven op aanmeldingsformulier

• Aanmelding wordt apart gehouden 

• Zodra duidelijk is dat leerling toch naar een Zaanse school komt, wordt 
de leerling na de loting geplaatst op een school waar nog plek is.



Loting

Criteria van voorrang:

• Broer/zus op de vo-school ingeschreven op 1 april 2019

• Persoonlijke omstandigheden (toevoegen aan het aanmeldingsformulier)

• Wijzigingen met afgelopen jaren:
• geen partnerscholen meer
• 2019 is het laatste jaar van de voorrangsregel broer/zus



Loting

• Alle scholen bieden kwalitatief goed onderwijs

• Alle scholen hebben een veilig schoolklimaat 

• Alle scholen bieden passende ondersteuning, zoals voor dyslexie en 
passend onderwijs 

Bovenstaande punten spelen dus geen rol in de loting. 



Adviescategorieën vo en scholen
Aanmeldingsformulier schooljaar 2019/2020

• praktijkonderwijs
keuze uit; de Brug/ de Faam

• praktijkonderwijs/vmbo-b
keuze uit; de Brug/ de Faam

• vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg)
keuze uit; Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College

• vmbo-b/vmbo-k 
keuze uit; Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College

• vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg)
keuze uit; Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College 

• vmbo-k/vmbo-t 
keuze uit; Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Trias VMBO/ Zuiderzee College 

• vmbo-t (theoretische leerweg)
keuze uit; Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Saenredam College/ Trias VMBO/ Zuiderzee College

• vmbo-t/havo
keuze uit; Compaen VMBO/ Pascal Zuid/ Saenredam College/ Trias VMBO/ Zuiderzee College



Adviescategorieën vo en scholen
Aanmeldingsformulier schooljaar 2019/2020

• havo
keuze uit; Bertrand Russell College/ Pascal College/ Saenredam College/ St. Michaël 

College/ Zaanlands Lyceum

• havo/vwo
keuze uit; Bertrand Russell College/ Pascal College/ St. Michaël College/ Zaanlands Lyceum

• vwo – atheneum
keuze uit; Bertrand Russell College/ Pascal College/ St. Michaël College/ Zaanlands Lyceum

• vwo – gymnasium
keuze uit; Pascal College/ Zaanlands Lyceum



Aanmelden

De basisschool stuurt het aanmeldingsdossier uiterlijk 14 maart 2019 
naar het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs en opdc zo vroeg 
mogelijk (voor 1 maart).

• Bij alle adviezen: naar de school van eerste voorkeur

• Bij aanbeveling opdc: sturen naar vmbo-school van eerste voorkeur  
(dus niet naar opdc)



Dubbeladviezen

Praktijkonderwijs/vmbo-b: aanmelden op het praktijkonderwijs

Vmbo-t/havo kan zich aanmelden op:
• vmbo-t/havo op Saenredam College
• havo-kansklas op VMBO Pascal Zuid en Trias VMBO
• speciaal programma op Compaen VMBO en Zuiderzee College

Havo/vwo: aanmelden op havo/vwo-scholen



Extra ondersteuning
Aanmeldingsformulier schooljaar 2019/2020 

De leerling heeft extra ondersteuning nodig: ○ ja / ○ nee

De extra ondersteuning is nodig op het gebied van:

o taal

o rekenen

o sociaal/emotionele begeleiding

o concentratie- en/of motivatie

o verzuim

o anderszins: __________________

De motivatie voor extra ondersteuning staat vermeld in het onderwijskundig 
rapport. 

o Aanbevolen wordt leerling te plaatsen op Saenstroom opdc



Extra ondersteuning en NIO
Capaciteitenonderzoek (NIO) nodig bij:

• Advies praktijkonderwijs

• Aanbeveling plaatsing op Saenstroom opdc

1. Basisschool informeert ouders bij voorlopig adviesgesprek

2. Afname NIO in december/januari door dienstencentrum 
Saenstroom

3. Uitslag naar ouders

4. Delen met basisschool is aan de ouders

5. Vraag voor toestemming overdracht gegevens 
capaciteitenonderzoek naar vo-school op aanmeldingsformulier



Overdracht van de 
leerlinggegevens

Om de overgang van het po naar het vo zo soepel mogelijk te laten 
verlopen:

• Dossier komt samen met aanmeldingsformulier

• Extra ondersteuning en uitdaging in onderwijskundig rapport

• Warme overdracht (na inschrijving)



Planning van po naar vo

• U hebt al een voorlopig advies gekregen

• Definitief advies voor 1 maart 2019

• U tekent voor de overdracht van het dossier

• Het dossier gaat uiterlijk 14 maart 2019 naar het vo voor de   
aanmelding

• Het vo informeert u schriftelijk over inschrijving

• Plaatsing per 1 augustus 2019 op het vo



Voorlichting in 2018/2019

• Website www.povo-zaanstreek.nl

• POVO-brochure voor schoolverlaters 2019 (oktober 2018) – stappenplan 
voor professionals 

• Keuzegids De Overstap 2019 (is november 2018 verspreid)

• Brochure ‘Van aanmelding naar Inschrijving vo 2018’ voor ouders groep 8 
(digitaal beschikbaar januari 2019 en via de websites van de basisscholen en 
vo-scholen)

• Open lesmiddagen voor leerlingen: januari en februari 2019 (opgeven via 
website www.povo-zaanstreek.nl)  

• Open huis voor ouders en leerlingen: januari en februari 2019 bent u van 
harte welkom bij de diverse Zaanse vo-scholen (opgeven niet nodig)

http://www.povo-zaanstreek.nl/
http://www.povo-zaanstreek.nl/
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