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Bijlage 1: Hoe te handelen vanaf 20 maart 2021
In dit document lichten we toe hoe u handelt na afloop van de aanmeldperiode en hoe u omgaat met
doorgeschoven leerlingen die uitgeloot zijn op hun eerste school van voorkeur.

Aanmelden in 2020-2021
In De OverstapRoute van schooljaar 2020-2021 is er één gezamenlijke aanmeldperiode van 15
februari t/m 19 maart. De aanmeldperiode wordt afgesloten met een centrale loting (op 24 maart).
Nieuw dit jaar: na de aanmeldperiode handelt u op volgorde van aanmelding. Daarbij geldt dat
leerlingen die aangemeld zijn in de aanmeldperiode vóórgaan op leerlingen die zich aanmelden na 19
maart.
Deze aanpassing in De OverstapRoute vraagt om een iets andere aanpak van de loting en de daarop
volgende acties van de vo-scholen.

De loting
Op 24 maart is de centrale loting onder toezicht van een notaris. De notaris bepaalt met de loting de
volgorde waarop de leerlingen geplaatst mogen worden. Dit noemen we de lotingsvolgorde.
Uit de lotingsvolgorde wordt duidelijk welke aanmeldnummers in- en uitgeloot zijn op een bepaalde
school (niveau of specifieke klas). Meer over de loting vindt u in De OverstapRouteMail van 4 maart jl.
Nieuw dit jaar: voor alle uitgelote leerlingen doet de notaris vervolgens vier nieuwe trekkingen. Op
deze manier wordt voor de uitgelote leerlingen ook een lotingsvolgorde bepaald voor de 2 e, 3e, 4e en
5e school op hun voorkeurslijst. U als vo-school weet hierdoor in welke volgorde u de doorgeschoven
dossiers moet behandelen.

Hoe weet ik of ik uitgelote leerlingen krijg doorgeschoven?
Uitgelote leerlingen schuiven in OT -net als voorgaande jaren- door naar de 2e school op hun
voorkeurslijst. Alle scholen die op plek 2, 3, 4 of 5 staan van de voorkeurslijsten van de uitgelote
leerlingen krijgen op uiterlijk 25 maart een bericht van De OverstapRoute. In dit bericht vragen we u
alert te zijn op leerlingen die worden doorgeschoven in OT. In OT vindt u doorgeschoven leerlingen in
het menu ‘Aanmeldingen – Aanmeldingen verwerken’. U krijgt hier in OT geen automatische melding
van!

Wat is de werkwijze bij doorgeschoven leerlingen?
U ontvangt op uiterlijk 25 maart van De OverstapRoute een overzicht welke dossiers in OT mogelijk
doorgeschoven worden naar uw locatie. Hierin staat per leerling ook een alternatief aanmeldnummer.
De nummering begint vanaf 900 en heeft als toevoeging een D (van doorgeschoven). In OT gebruikt u
dit aanmeldnummer zodat de leerling herkenbaar blijft als doorgeschoven. Op deze manier blijft
inzichtelijk dat deze leerlingen altijd vóórgaan op leerlingen die zich na 19 maart hebben aangemeld.
Een voorbeeld van zo’n overzicht ziet u hieronder:
Alternatief
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Bij het bericht per school ontvangt u ook een nadere toelichting over hoe te handelen als uw school al
vol zit of onvoldoende plekken heeft om alle doorgeschoven leerlingen te plaatsen. We gaan ervan uit
dat u de doorgeschoven aanmeldingen zo snel mogelijk verwerkt!

Wie stuurt bericht naar de ouders van uitgelote leerlingen?
•

•

De school die heeft moeten loten, stuurt zelf een bericht naar de ouders dat hun kind helaas is
uitgeloot en dat het dossier in OT wordt doorgeschoven naar de volgende school op de
voorkeurslijst.
De school die een doorgeschoven aanmelding in behandeling neemt, bevestigt dit zelf zo snel
mogelijk aan de ouders. Hierbij meldt de school wat er nog nodig is om de aanmelding af te
ronden. Ouders van uitgelote leerlingen zullen zelf waarschijnlijk ook contact opnemen met hun
volgende school van voorkeur.

Wat doe ik als mijn school vol zit?
U verwerkt dit in het brugklasbeheer in OT (zie Handleiding OT bij De OverstapRoute) én geeft dit
door via deoverstaproute@koersvo.nl. Op de website www.deoverstaproute.nl plaatsen wij vanaf 29
maart een overzicht van scholen/klassen waar nog plek is.
Aandachtspunten
1. Uw school kan pas ná 19 maart aangeven vol te zitten. Alle aanmeldingen tot en met 19 maart
neemt u in behandeling als u de school van eerste voorkeur bent. Op basis van het totaal aantal
aanmeldingen bekijkt u of er sprake is van overaanmelding.
2. Leerlingen die zich melden ná 19 maart kunt u een plekje op de wachtlijst aanbieden. U geeft hen
dan een aanmeldnummer mee.
3. Ook als uw school vol zit, kunnen in OT nog wel leerlingen doorgeschoven worden als u de 2 e of
3e school van voorkeur bent. U kunt deze leerlingen als niet-toelaatbaar verwerken in OT (want uw
school is vol). Het dossier van de leerling schuift dan door naar de volgende school van de
voorkeurslijst.
Doe dit zo snel mogelijk! Voor leerlingen en ouders is het fijn om snel duidelijkheid te hebben

Wat doe ik als een leerling geen volgende school van voorkeur heeft?
Als een leerling geen volgende school van voorkeur heeft, informeert u de ouders dat het dossier niet
naar een volgende school van voorkeur kan worden doorgezet. U wijst hen erop dat zij nu zelf hun
kind op een andere school moeten aanmelden.

Wat doe ik met aanmeldingen die na 19 maart binnenkomen?
Deze aanmeldingen neemt u in behandeling en verwerkt u in OT. U kunt de leerlingen plaatsen op
volgorde van aanmelding totdat uw school vol zit.
Let op: uitgelote leerlingen die doorgeschoven naar uw school worden gaan altijd voor op te laat
aangemelde leerlingen. Vertel dit ook aan de ouders die hun kind aanmelden na 19 maart. Indien de
leerling toelaatbaar is, kunt u deze voorlopig toelaten in afwachting van eventuele doorgeschoven
leerlingen.

