
Samenwerken in het onderwijs 
 
 
Het Zaanse aanmeldings- en inschrijvingsbeleid voortgezet onderwijs 

De besturen van de scholen voor vmbo en havo/vwo in Zaanstad hebben met het oog op de 

kwaliteit van het onderwijs afspraken gemaakt om in de komende jaren het onderwijsaanbod 

beter te spreiden, de huisvesting van de scholen aan te passen en  

gezamenlijk te organiseren dat elke leerling zoveel mogelijk op een school van zijn/haar en 

diens ouders voorkeur terecht kan. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg met de 

gemeente  Zaanstad. De afspraken zijn vastgelegd in een Convenant Aanmelding en 

Inschrijving. In het convenant is het gezamenlijke beleid voor aanmelding en inschrijving 

weergegeven. Dit gezamenlijke beleid is het resultaat van  een zorgvuldige afweging van alle 

belangen en houdt goed rekening met bijzondere gevallen en individuele belangen van 

leerlingen in het vmbo en in het havo/vwo.  

 

Uitgangspunt van het gezamenlijke beleid is een kwalitatief hoogwaardig en divers 

onderwijsaanbod. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te 

schrijven; de vrije schoolkeuze blijft gehandhaafd.  

                                         

Het gezamenlijke beleid houdt in dat elke leerling zich aanmeldt bij de school van eerste 

voorkeur en op dat moment ook al de school van tweede en voor derde voorkeur aangeeft. 

Het streven is er op gericht dat de vo-scholen zoveel als mogelijk inschrijving op de school 

van eerste voorkeur realiseren. Om de kwaliteit van het onderwijs voldoende te kunnen 

borgen, wordt echter ook uitgegaan van het principe, dat een vo-school de mogelijkheid 

heeft om niet meer leerlingen in te schrijven dan de kwaliteit van het onderwijs (met inbegrip 

van de huisvesting) toelaat.  

 

Dit kan betekenen dat tussen leerlingen geloot moet worden. De vmbo- en havo/vwo-scholen 

werken met dezelfde procedurele uitgangspunten; op basis van een aantal vastgestelde 

criteria kan voorrang bij de inschrijving worden verkregen. Over de procedure en de 

eventuele gronden van voorrang bij de inschrijving worden door het gezamenlijke voortgezet 

onderwijs voor de ouders jaarlijks een brochure gemaakt.  

De brochure Aanmelding en Inschrijving 2013 voor ouders kunt u downloaden.  

De brochure wordt jaarlijks geactualiseerd en verschijnt in januari.  

 

 

Overstap  

Tijdens de schoolloopbaan komt het voor dat een leerling de overstap maakt naar een 

andere leerweg of schoolsoort, een andere afdeling of programma of naar een  

andere school. Om in het  belang van de leerling de overstap soepel en vooral goed te laten 

verlopen, worden gegevens van de leerling overgedragen. Het gaat dan naast de 

gebruikelijke naam- en adresgegevens van de leerling ook over gegevens, die het 

functioneren van de leerling betreffen. 

 

Zaans Verbond 

De bestuurders van OVO Zaanstad, ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, VO 

Compas en Regio College zijn voor vier jaar een duurzame samenwerking vmbo-mbo 

aangegaan in het Zaans Verbond.   

 

Het Zaans Verbond dringt voortijdig schoolverlaten terug, verbetert de doorlopende leerlijnen 

vmbo-mbo en biedt extra mogelijkheden aan kansrijke vmbo-leerlingen om via turboroutes in 



het mbo naar het hbo te kunnen.    

 

De scholen werken samen aan de overdracht van leerlingengegevens en het onderhouden 

van een zorgnetwerk, het organiseren en uitvoeren van activiteiten rond loopbaanleren en 

het versterken van taal en rekenen.  

 

Voor leerlingen die vanuit het vmbo doorstromen naar het havo, bestaan er goede contacten 

tussen vmbo- en havo/vwo scholen in Zaanstad. 

 


