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1. Inleiding 
 
In de Zaanstreek geldt sinds een aantal jaren een gemeenschappelijk beleid aanmelding en in-
schrijving voor het voortgezet onderwijs. De vrije schoolkeuze van leerlingen en ouders heeft 
hierin een belangrijke rol. Voor het vmbo is er een centrale aanmelding. Ook voor het 
havo/vwo zijn afspraken gemaakt over aanmelding en inschrijving. Leerlingen geven bij aan-
melding drie voorkeursscholen op en zij worden zo veel mogelijk op de eerste voorkeur ge-
plaatst. Voor zowel vmbo als havo/vwo kan daarbij loting plaatsvinden. 
 
Het is belangrijk dat u als ouder goed geïnformeerd bent over de aanmelding en inschrijving in 
het voortgezet onderwijs. Daarom hebben we in deze brochure de belangrijkste informatie op 
een rijtje gezet.  
 
 
Met vriendelijke groet, de scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad 
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2.  Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving 
 
Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving bestaat uit afspraken die zijn vastgelegd 
in een convenant. De besturen voor voortgezet onderwijs hebben de afspraken samen met de 
gemeente Zaanstad gemaakt met het oog op de kwaliteit van het onderwijs, goede spreiding 
van het onderwijsaanbod en passende huisvesting voor alle scholen. Het beleid is erop gericht 
dat leerlingen zoveel mogelijk op hun voorkeursscholen ingeschreven kunnen worden. 
 
Voorafgaand aan de aanmelding wordt het convenant ieder jaar geactualiseerd aan de hand 
van wettelijke voorschriften en regelingen en ontwikkelingen in de Zaanstreek. Ook wordt het 
juridisch getoetst. Daarna vindt ondertekening plaats door de vier besturen voor voortgezet 
onderwijs in Zaanstad: 

• Stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs; 
• Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad; 
• Onderwijsstichting Sint Michaël; 

Het beleid wordt medeondertekend door de gemeente Zaanstad. Het beleid wordt onderschre-
ven door Stichting Saenstroom. 
 
Uitgangspunten gezamenlijk beleid 
 

1. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te schrijven; de vrije 
schoolkeuze blijft daarmee in stand.  
 

2. Het beleid houdt in dat elke leerling zich aanmeldt bij de school van de eerste voorkeur 
en op dat moment ook al zijn tweede en derde voorkeur aangeeft. De verwachting is 
dat het merendeel van de leerlingen ingeschreven kan worden op de school van de eer-
ste of tweede voorkeur. 

 
3. Om de kwaliteit van het onderwijs voldoende te kunnen waarborgen, wordt uitgegaan 

van het principe dat de school niet meer leerlingen inschrijft dan de huisvesting toelaat. 
Dit kan gelden voor de capaciteit van een leerjaar, een adviescategorie en een leerweg 
of afdeling. 
 

4. Mocht inschrijving van een school op eerste of tweede voorkeur onverhoopt niet moge-
lijk zijn, dan wordt de leerling ingeschreven op de school van derde voorkeur. Mocht 
dat ook niet mogelijk zijn, dan zullen de vo-scholen in overleg met de leerling en zijn 
ouders naar een oplossing zoeken. 
 

5. De inschrijving staat in eerste instantie open voor leerlingen die wonen of naar de ba-
sisschool zijn gegaan in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan of 
de woonplaatsen West-Graftdijk, Oost-Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De 
Woude (gemeente Castricum) en voor leerlingen die deel uitmaken van de jeugdoplei-
ding van voetbalclub AZ. Pas in tweede instantie wordt onderzocht op welke scholen 
nog plaats is voor leerlingen die afkomstig zijn uit omliggende gemeenten zoals Uit-
geest, Heemskerk en Amsterdam.  

 
6. De keuze voor de vo-school is een vrije keuze van de leerling en zijn ouders. De vraag 

of aan deze voorkeur kan worden voldaan is afhankelijk van de vraag of aan de criteria 
voor inschrijving is voldaan en of de school van voorkeur voldoende ruimte heeft.  
 

7. Alle scholen hanteren in beginsel dezelfde inschrijvingscriteria en hebben tegelijk de 
vrijheid om bepaalde criteria nader in te vullen. Uiteindelijk neemt de vo-school de defi-
nitieve beslissing over de inschrijving van de leerling.  
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De inschrijvingscriteria (hierna stappen genoemd) worden hieronder uitgewerkt. 
 
Stap 1 - Aanmelding en herkomst 

 
1. De volledige aanmelding moet voor donderdag 15 maart 2018 in het bezit zijn van het 

voortgezet onderwijs. 
 
2. Aanmeldingen die niet tijdig zijn ontvangen bij het voortgezet onderwijs worden pas na 

het doorlopen van de procedure van de eerste groep in behandeling genomen.  
 

3. De aanmelding staat in eerste instantie open voor leerlingen die wonen of naar de ba-
sisschool zijn gegaan in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan of 
de woonplaatsen West-Graftdijk, Oost-Graftdijk, Markenbinnen, Starnmeer en De 
Woude (gemeente Castricum) en voor leerlingen die deel uitmaken van de jeugdoplei-
ding van voetbalclub AZ. De aanmelding staat ook open voor leerlingen van wie bekend 
is dat zij op 1 augustus zullen wonen in een van de genoemde gemeenten of woon-
plaatsen. 
 

4. Op het aanmeldingsformulier geeft de leerling en zijn ouders aan welke school de eer-
ste, tweede en derde voorkeur heeft. 

a. Voor leerlingen die van de basisschool het advies praktijkonderwijs hebben ge-
kregen, is het niet mogelijk een derde voorkeursschool aan te geven, omdat er 
maar twee scholen voor praktijkonderwijs in Zaanstad zijn. 

b. Ook bij het advies gymnasium wordt alleen gevraagd een eerste en tweede 
voorkeur aan te geven voor de twee havo/vwo-scholen met een gymnasiumaf-
deling. Wel kan er bij de derde voorkeur een andere havo/vwo-school worden 
ingevuld.  

c. Ligt de school die de eerste voorkeur heeft, buiten de Zaanstreek, dan wordt 
geen eerste voorkeur aangegeven, maar het betreffende hokje aangekruist. 
Deze aanmeldingen worden vooralsnog niet in behandeling genomen.  

d. Het is toegestaan om bij de tweede en derde voorkeur een niet-Zaanse school in 
te vullen.  

 
5. Mocht een leerling van wie de voorkeur uitgaat naar een school/scholen buiten de 

Zaanstreek, daar niet kunnen worden geplaatst, dan wordt de leerling in tweede instan-
tie ingeschreven op een Zaanse school waar nog plaats is. Dat houdt in dat er geen 
voorkeur meer kan worden aangegeven en dat het voortgezet onderwijs bepaalt op 
welke school de leerling wordt ingeschreven 

 
 
Stap 2 - Geschiktheid voor gewenste schoolvorm, -soort en/of advies leerweg 
 

1. Leerlingen worden geplaatst volgens het advies van de basisschool.  
 

2. Past een aanmelding voor een vo-school niet bij het advies van de basisschool, dan 
wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. De vo-school neemt contact op met 
de basisschool. 
 

3. De vo-schoolbesturen in de Zaanstreek hebben afgesproken dat leerlingen met een 
dubbeladvies vmbo-t/havo worden toegelaten tot de vmbo-scholen. Voor leerlingen met 
een dubbeladvies vmbo-t/havo is op twee vmbo-scholen - Trias VMBO en VMBO Pascal 
Zuid een havo-kansklas ingericht. Trias VMBO werkt in dat kader samen met het Ber-
trand Russell college, VMBO Pascal Zuid met het Pascal College. Ouders kunnen hun 
kind met een dubbeladvies vmbo-t/havo ook aanmelden op een van de andere vmbo-
scholen. Alle vmbo-scholen richten hun onderwijs zo in dat leerlingen met een dubbel-
advies vmbo-t/havo perspectief op doorstroom naar de havo behouden.  
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Stap 3 - Broer/zus-regeling  
 

1. Indien op de school van eerste voorkeur op 1 april van het jaar van aanmelding een 
broer en/of zus is ingeschreven daaronder ook begrepen broers en zussen van samen-
gestelde gezinnen, is er sprake van voorrang op die school. 
 

2. Deze regeling geldt ook als een aangemelde leerling een broer en/of zus heeft die on-
derwijs volgt op het opdc en voor 1 april is aangemeld voor een reguliere vo-school. 
 

3. Op het aanmeldingsformulier wordt ouders ook gevraagd aan te geven of er sprake is 
van gelijktijdige aanmelding van meerdere kinderen. Deze informatie is nodig om ge-
lijktijdig aangemelde broers en/of zussen op dezelfde school van eerste, tweede of 
derde voorkeur te kunnen inschrijven. 
 
 

Stap 4 – Leerlingen met persoonlijke omstandigheden of met een extra ondersteu-
ningsbehoefte 

 
1. Reden tot inschrijving kan zijn dat een leerling wegens persoonlijke omstandigheden is 

aangewezen op het onderwijs van de school van zijn eerste voorkeur. In deze gevallen 
volgt overleg met de ouders van de leerling over de gewenste inschrijving en over de 
vraag of aan de medische/lichamelijke reden of persoonsgebonden situatie door de 
school kan worden voldaan. 

 
2. Het is van belang dat specifieke informatie over de persoonlijke omstandigheden door 

de basisschool wordt vermeld in het onderwijskundig rapport; op het overdrachtsformu-
lier wordt hiervan melding gemaakt. Door middel van een bijlage bij het aanmeldings-
formulier kunnen ouders en leerkrachten een toelichting geven (zie pagina 2 van het 
aanmeldingsformulier). In bijzondere gevallen en in het belang van de leerling kan de 
vo-school om een onderliggende verklaring van een deskundige verzoeken. De leerling 
met persoonlijke omstandigheden wordt niet als vanzelfsprekend ingeschreven op de 
school van zijn eerste voorkeur. 
 

3. Naast het gezamenlijke beleid over inschrijving op de school van eerste voorkeur we-
gens persoonlijke omstandigheden is ook schooleigen beleid toegestaan. 
 

4. Alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden in het kader van passend onderwijs extra 
ondersteuning. De basisschool geeft aan of een leerling extra ondersteuning nodig heeft 
en zo ja, op welk gebied. De scholen voor voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat zij de 
benodigde ondersteuning kunnen bieden. Als een school de gevraagde ondersteuning 
niet kan bieden, dan begeleidt de school de leerling naar een passende plek op een an-
dere school. De behoefte van een leerling aan specifieke ondersteuning wordt binnen 
het beleid aanmelding en inschrijving derhalve niet gezien als een persoonlijke omstan-
digheid. Dat geldt ook voor het advies van de basisschool voor praktijkonderwijs en de 
aanbeveling voor Saenstroom opdc. 

 
 

Stap 5 - Partnerscholen 
 

1. Reden voor voorrang op de school van voorkeur is dat een leerling afkomstig is van een 
basisschool die de vo-school heeft aangemerkt als partnerschool. 
 

2. Het overzicht van de partnerscholen van vmbo-scholen vindt u in bijlage 1. Het over-
zicht van de partnerscholen havo/vwo treft u aan in bijlage 2. 
 

3. Als blijkt dat het aantal leerlingen afkomstig van partnerscholen groter is dan de capa-
citeit, kan ook in deze groep leerlingen een loting plaats vinden. De capaciteit van een 
vo-school kan per adviescategorie verschillen. 
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4. Een leerling kan ingeschreven worden bij elke vo-school, ongeacht of de basisschool 
van herkomst een partnerschool is van die vo-school. De leerling en zijn ouders zijn ge-
heel vrij om bij het invullen van het aanmeldingsformulier een voorkeur voor de vo-
school aan te geven.  

 
5. De AZ-jeugdopleiding wordt beschouwd als partnerschool van de vo-scholen die met AZ 

afspraken hebben gemaakt over een toptalentenaanbod. Kentalis, Signis en de Kern-
school zijn partnerscholen van alle VO-scholen.  

 
 
Stap 6 - Loting 
 

1. Blijkt het aantal aanmeldingen voor een vo-school groter dan de capaciteit van die 
school, dan volgt loting in de groep van leerlingen die niet worden ingeschreven op 
grond van de criteria hierboven genoemd bij stap 3, 4 en 5. Indien het aantal leerlingen 
afkomstig van partnerscholen groter is dan de capaciteit, volgt een loting uit deze 
groep. Het is mogelijk dat voor sommige leerlingen afkomstig van een partnerschool 
wel moet worden geloot en voor andere leerlingen afkomstig van die partnerschool niet. 
Dit is afhankelijk van de beschikbare ruimte per adviescategorie. 
 

2. Mocht een leerling voor een school van zijn eerste voorkeur worden uitgeloot, dan 
wordt gekeken of er capaciteit is op de school van zijn tweede voorkeur, zo mogelijk 
vindt daar inschrijving plaats. Zijn er op de school van tweede voorkeur ook onvol-
doende plaatsen, dan vindt onder die groep opnieuw loting plaats. Leerlingen die ook 
niet kunnen worden ingeschreven op hun school van tweede voorkeur, worden zo mo-
gelijk ingeschreven op hun school van derde voorkeur. Indien nodig wordt ook hier lo-
ting toegepast. Is ook inschrijving op de school van derde voorkeur niet mogelijk, dan 
volgt overleg tussen de vo-scholen en met de ouders. In een dergelijk geval wordt ook 
contact opgenomen met de betrokken basisschool.  
 

3. Leerlingen met een dubbeladvies vmbo-t/havo die zich aanmelden voor de havo-kans-
klas zijn gegarandeerd van een plek in de havo-kansklas, maar afhankelijk van de be-
schikbare capaciteit in relatie tot het aantal aanmeldingen, kan ook voor deze groep 
leerlingen sprake zijn van loting. 
 

4. De loting vindt plaats onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en geschiedt in aanwezig-
heid van meerdere personen. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt. Elke vo-school is 
zelf verantwoordelijk voor de loting. 
 

5. Het kan voorkomen dat een vo-school in een bepaalde adviescategorie moet loten en in 
een andere adviescategorie niet.  
 

6. Als een leerling zich heeft aangemeld bij een school voor praktijkonderwijs of bij het 
opdc maar daar wordt afgewezen, dan wordt hij geplaatst op de school die dan zijn eer-
ste voorkeur heeft. Leerlingen die vanuit het ISK worden aangemeld voor het eerste 
leerjaar voortgezet onderwijs, worden op hun eerste voorkeur geplaatst. 
 
 

 
Stap 7 – Procedure bij leerlingen van wie het advies is heroverwogen 
 

1. Een leerling van wie de basisschool naar aanleiding van de uitkomst van de eindtoets 
basisonderwijs het basisschooladvies heroverweegt en een hoger advies krijgt, wordt 
geplaatst op de school waar nog plaats is. 
 

2. Leerlingen van wie het advies na de heroverweging is aangepast van vmbo-t naar 
havo of vmbo-t/havo naar havo zullen – als zij de havo-opleiding willen volgen - 
zich moeten aanmelden op een havo/vwo-school. De basisschool mailt de centrale aan-
melding en de vo-school waar de heroverwogen leerling staat ingeschreven voor 1 juni 
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2018 dat het advies van de leerling is aangepast en vermeldt daarbij de school van 2e 
en 3e voorkeur en de vmbo-school waar de leerling stond ingeschreven. Op 5 juni over-
leggen de havo/vwo-scholen met elkaar over de inschrijving van de leerlingen. Uiterlijk 
20 juni krijgen ouders en basisscholen bericht over de definitieve inschrijving. 

 
3. Leerlingen van wie het advies wordt aangepast van vmbo-b naar vmbo-k, van vmbo-

k naar vmbo-t, van havo naar atheneum of van atheneum naar gymnasium zul-
len in vrijwel alle gevallen blijven op de school waar ze staan ingeschreven. 
 
 

Stap 8 - Erkenning en respect voor bijzondere grondslag van de school 
 

Elke vo-school kan van leerlingen en hun ouders vragen om akkoord te gaan met de 
voorwaarden die de school op grond van zijn bijzondere grondslag of openbaar karakter 
aan de inschrijving verbindt.  
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3. Centrale aanmelding vmbo 
 
De aanmelding voor het vmbo wordt in Zaanstad geregeld door de basisscholen. De basisscho-
len zorgen ervoor dat de aanmeldingsformulieren op tijd bij het voortgezet onderwijs aanwezig 
zijn.  
 
Voor de vmbo-scholen in Zaanstad geldt al enige jaren een centrale aanmelding. Dat betekent 
dat de aanmeldingsformulieren voor vmbo-scholen en de overstapdossiers van de deze leer-
lingen centraal worden ontvangen en verwerkt. De inschrijving op de eerste, tweede of derde 
voorkeur wordt centraal door de gezamenlijke vmbo-scholen geregeld. Ook wordt er centraal 
gecommuniceerd over de aanmelding en inschrijving vmbo. 
 
Verhuisgevallen van vmbo-leerlingen lopen tot aan de eerste dag van de zomervakantie via de 
Centrale Aanmelding. 
 
De volgende scholen nemen deel aan de centrale aanmelding: 

• Zuiderzee College  
• Compaen VMBO 
• VMBO Pascal Zuid 
• Saenredam College  
• Trias VMBO  
• Saenstroom opdc  
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4.  Aanmelding voor praktijkonderwijs en voor havo/vwo 
 
 
Er is geen centrale aanmelding voor de scholen voor praktijkonderwijs en voor havo/vwo. De 
aanmelding voor deze scholen vindt op de betreffende school plaats.  
 
Praktijkonderwijs:   De Brug en De Faam 
Havo/vwo:   Zaanlands Lyceum 

Bertrand Russell college 
St. Michaël College 
Pascal College 
 

De adressen van deze scholen staan op de laatste pagina van het aanmeldingsformulier. Na-
dere informatie over alle vo-scholen staat in De Overstap 2018 - Keuzegids voor voortgezet 
onderwijs Zaanstad. 
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5. Bezwaar of beroep indienen 
 
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de vo-scholen het beleid aanmelding en inschrijving uit-
voeren, kan het voorkomen dat ouders niet tevreden zijn over de gevolgde procedure en/of 
bezwaar hebben tegen de weigering van het schoolbestuur tot inschrijving van hun zoon/doch-
ter op de school van eerste, tweede of derde voorkeur. Voor die situaties hanteren de vo-scho-
len een gezamenlijke bezwaar/beroepsprocedure. Ouders kunnen hun reactie indienen door 
middel van een bezwaar/beroepsformulier. 
 
Naar aanleiding van de op dit formulier vermelde reactie en motivering neemt een onafhanke-
lijke directeur van een vo-school zo snel mogelijk contact op met de ouders. Mocht dat niet di-
rect leiden tot een goede oplossing, dan wordt het verzoek voorgelegd aan een onafhankelijke 
adviescommissie.  
 
De adviescommissie nodigt de ouders uit voor een gesprek. In dit gesprek kunnen zij, al dan 
niet bijgestaan door een meerderjarige deskundige/gemachtigde, hun bezwaar/beroep en 
wensen nader toelichten. De vo-scholen vinden het niet wenselijk dat de betreffende leerling 
bij het gesprek aanwezig is. Dat geldt ook voor de leerkracht van groep 8 of de directeur van 
de basisschool van herkomst. De adviescommissie brengt een onafhankelijk en niet bindend 
advies uit aan de betrokken schoolbesturen, waarna een formeel besluit van de betrokken 
schoolbesturen volgt.  
 
Praktische tips 
• De praktijk leert dat een goede voorbereiding het halve werk is. Indien de ouders het 

bezwaar/beroepsformulier zo volledig mogelijk invullen en tijdig inleveren en ook duide-
lijk aangeven wat hun motivering is, is de adviescommissie beter in staat goed naar de 
mogelijkheden te kijken. 

• Het ingevulde formulier dient uiterlijk vrijdag 11 mei 2018 ontvangen te zijn. 
o Voor het vmbo worden de bezwaar/beroepsformulier centraal verzameld en ver-

werkt. De formulieren moeten worden gestuurd naar het volgende adres: Cen-
trale aanmelding vmbo Zaanstad, o.v.v. Bezwaar aanmelding en inschrijving, 
Postbus 2107, 1500 GC Zaandam. 

o Voor praktijkonderwijs en havo/vwo moeten de bezwaar/beroepsformulieren 
naar de betreffende vo-school worden gestuurd. 

• Wij vragen de basisscholen goed mee te kijken of alle gegevens zijn ingevuld. Op het 
bezwaarformulier dienen de ouders nogmaals hun eerste, tweede en derde voorkeur 
aan te geven. Tevens is het van belang dat zij hun verzoek goed motiveren, al dan niet 
ondersteund met verklaringen van een deskundige.  

• Voeg altijd een kopie bij van de brief die de ouders/verzorgers van de vo-school hebben 
ontvangen. 

• Bewaar zekerheidshalve een kopie van het ingevulde bezwaarformulier voor uzelf. 
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6. Vragen 
 
Op de volgende pagina’s hebben we mogelijke vragen over de aanmelding in het algemeen en 
over de centrale aanmelding vmbo in het bijzonder voor u verzameld en beantwoord.  
 
A. Wanneer wordt het aanmeldingsformulier bij het vo verwacht?  
Het aanmeldingsformulier en het overdrachtsformulier inclusief bijlagen zijn uiterlijk donder-
dag 15 maart 2018 bij het vo aanwezig. Aanmeldingen voor praktijkonderwijs, opdc en ISK 
worden met voorrang behandeld en kunnen al eerder, vanaf februari 2018, ingestuurd worden. 
De basisschool zorgt ervoor dat het aanmeldingsformulier van uw kind (inclusief de bijlagen) 
op tijd bij het voortgezet onderwijs aanwezig is.  
 
B. Waar kan ik terecht met vragen over de centrale aanmelding vmbo?  
U kunt schrijven naar: Centrale aanmelding vmbo, Postbus 2107, 1500 GC Zaandam. 

 
• U kunt op werkdagen bellen naar 075 653 10 66. Uw vraag wordt genoteerd en u ont-

vangt afhankelijk van de vraag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werk-
dagen, een antwoord. Let op: dit telefoonnummer kunt u pas vanaf 1 maart 2018 
gebruiken. Na 15 juni 2018 is dit nummer niet meer operationeel. Na 15 juni 2018 kunt 
u de Centrale aanmelding vmbo bereiken via 075 640 15 48. 
  

• U kunt mailen naar aanmelding@vmbozaanstad.nl. U ontvangt afhankelijk van uw 
vraag binnen twee werkdagen een reactie. Let op: dit e-mailadres is slechts in gebruik 
tussen 1 februari 2018 en 15 juni 2018. Voor 1 februari 2018 kunt u met uw vragen 
terecht bij de basisschool van uw kind.  

 
C. Mag mijn kind ook gebruikmaken van dit adres en dit telefoonnummer?  
Nee, de ouders zijn verantwoordelijk voor de aanmelding en inschrijving van hun kinderen. Zij 
zijn dan ook degenen die vragen stellen.  
 
D. Kan ik ook contact opnemen met een vmbo-school als ik vragen heb over de cen-
trale aanmelding? 
De vmbo-scholen hebben met elkaar afgesproken dat vragen uitsluitend worden beantwoord 
door de centrale aanmelding vmbo. De scholen zullen u dan ook doorverwijzen naar de cen-
trale aanmelding vmbo.  
 
E. Wanneer ontvangen de ouders bericht over de inschrijving op de eerste, tweede of 
derde voorkeur? 
Alle ouders van vmbo en havo/vwo ontvangen op vrijdag 20 april 2018 schriftelijk bericht 
over de inschrijving. De brief komt van de betreffende vo-school, waar uw kind wordt inge-
schreven.  
 
Let op: deze termijn geldt niet voor ouders waar een toelatingscommissie een beslissing moet 
nemen over de toelaatbaarheid van uw kind voor een speciale schoolsoort of onderwijssoort 
zoals praktijkonderwijs, opdc of ISK.  
 
Let op: in de brief afkomstig van een vmbo-school wordt een voorbehoud gemaakt bij de in-
schrijving i.v.m. een eventuele toelating tot praktijkonderwijs, opdc, of ISK. De definitieve in-
schrijving vindt plaats na bestudering van het dossier en de bespreking in de toelatingscom-
missie. Dit neemt enige tijd in beslag. 
 
Bij een aanmelding voor praktijkonderwijs ontvangt u rechtstreeks een brief van het praktijk-
onderwijs. Het kan ook zijn dat u een brief ontvangt van de vmbo-school met een doorverwij-
zing naar opdc of praktijkonderwijs. Aan een dergelijke brief is altijd overleg tussen de betrok-
ken scholen voorafgegaan.  
 
  

mailto:aanmelding@vmbozaanstad.nl
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F. Stel: u bent het als ouder niet eens met de inschrijving? Wat dan?  
De ouder kan bezwaar of beroep indienen tegen de weigering om ingeschreven te worden op 
de school van de eerste, tweede en/of derde voorkeur. 
 
G. Kan elke ouder bezwaar indienen tegen de inschrijving? 
Ja, elke ouder kan bezwaar indienen tegen de weigering om ingeschreven te worden op de 
school van de eerste, tweede en/of derde voorkeur. Het is niet mogelijk bezwaar tegen in-
schrijving op de eerste voorkeur in te dienen.  
 
H. Hoe weten de ouders waar en wanneer zij bezwaar kunnen indienen tegen een 
weigering om ingeschreven te worden op de school van eerste voorkeur?  
Alle ouders van wie de kinderen niet op de school van eerste voorkeur, maar op de school van 
tweede of derde voorkeur worden ingeschreven, ontvangen schriftelijk bericht van de betref-
fende school van tweede of derde voorkeur.  
 
In een bijlage die wordt meegestuurd met de brief wordt helder uiteengezet welke stappen de 
ouder vervolgens kan nemen en op welke wijze bezwaar ingediend kan worden tegen de wei-
gering om ingeschreven te worden op de school van eerste, tweede of en/derde voorkeur. 
 
I. Op welke manier kan een ouder bezwaar indienen?  
Aan alle ouders die bezwaar willen indienen wordt gevraagd een bezwaarformulier in te vullen. 
Uitsluitend volledig ingevulde bezwaarformulieren worden in behandeling genomen. Elk mon-
deling bezwaar dient te worden bevestigd door een bezwaarformulier.  
 
J. Voor welke datum kan er bezwaar ingediend worden?  
In het belang van uw kind geldt een korte termijn voor het indienen van een bezwaar. Dit 
maakt het mogelijk dat alle leerlingen op tijd zijn ingeschreven en aanwezig kunnen zijn op de 
POVO-kennismakingsbijeenkomst op woensdag 4 juli 2018 op hun school. De bezwaarformu-
lieren kunnen uiterlijk tot vrijdag 11 mei 2018 ingestuurd worden. Bezwaarformulieren die na 
11 mei 2018 worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.  
 
K. Kan een directeur po of een leerkracht van groep 8 bezwaar indienen tegen de 
weigering van inschrijving op de school van eerste, tweede en/of derde voorkeur?  
Nee, het onderwijspersoneel is geen partij in deze. Bezwaar indienen is uitsluitend voorbehou-
den aan de ouders.  
 
L. Moet mijn kind ingeschreven worden bij een van de partnerscholen? 
Nee, dit hoeft niet. Aanmelden bij de partnerschool kan de kans op inschrijving op de eerste, 
tweede of derde voorkeur vergroten, maar niet in alle situaties. Het kan voorkomen dat een 
kind op een niet-partnerschool ingeschreven kan worden op zijn eerste voorkeur. Dit is sterk 
afhankelijk van de capaciteit per adviescategorie (zoals basis, kader of theoretisch). 

 
M. Worden leerlingen afkomstig van een partnerschool altijd op de eerste voorkeur 
ingeschreven?  
Nee, indien de capaciteit van een adviescategorie of van een leerjaar niet toereikend is, kan 
het voorkomen dat onder de leerlingen afkomstig van partnerscholen geloot moet worden.  

 
N. Kan de centrale eindtoets van invloed zijn op het advies van de basisschool? 
Ja, dat kan. Mocht het advies van de basisschool worden aangepast op grond van heroverwe-
ging na de eindtoets basisschool, dan komt de leerling in aanmerking voor een school waarop 
dit heroverwogen advies betrekking heeft. De basisschool overlegt dit voor 1 juni 2018 met 
alle betrokkenen. Als een eventuele loting reeds heeft plaatsgevonden, wordt de leerling inge-
schreven op een school waar nog een plaats beschikbaar is. 
 
O. Wordt een kind dat niet ingeschreven kan worden op de havo/vwo-school auto-
matisch ingeschreven op de vmbo-school van zijn eerste voorkeur?  
Nee, ook voor dit kind kan het voorkomen, dat hij wordt ingeschreven op de vmbo-school van 
de tweede of derde voorkeur. 
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P. Ontvangen de ouders een bevestiging van de aanmelding?  
Alle scholen voor praktijkonderwijs en havo/vwo en de Centrale aanmelding vmbo sturen een 
bevestiging van de ontvangst van het aanmeldingsformulier naar de ouders. De ontvangstbe-
vestiging van het aanmeldingsformulier wordt per mail of per post verstuurd.  
 
 
Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen?  
Mail ons via aanmelding@vmbozaanstad.nl.  

mailto:aanmelding@vmbozaanstad.nl
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Bijlage 1 - Overzicht partnerscholen vmbo 
 
Compaen VMBO heeft de volgende partnerscholen: 
Baken, het Kroosduiker Tamarinde, de – loc. J. Arnoldus 
Boei, de Lindeboom, de Tijstroom 
Dijk, de  Over de Brug – loc. H. Schaft Voorzaan, de – loc. Haven 
Dok, het Piramide, de Watermolen, de 
Eiland, het Rank, de – loc. Westzaan Westerkim, de 
Et Buut Rietvink, de Zoeker, de 
Golfbreker, de Schatrijk, het Jeugdopleiding AZ 

 
Zuiderzee College heeft de volgende partnerscholen: 
Boei, de Kweekvijver, de Tamarinde – loc. Poelenburg 
Dijk, de Loopplank, de Tijstroom 
Dok, het Noorderschool, de Voorzaan, de – loc. Vissershop 
Et Buut Over de Brug – 2 locaties Vrije School, de 
Gouw, de Paus Joannes Vuurvogel, de 
Herman Gorterschool Rietkraag, de Westerkim, de 
Jagersplas, de Roos, de Willibrordschool 
Kogerveld, ‘t Saenparel Windroos, de 
Korenaar, de Spiegel, de  

 
Pascal Zuid VMBO heeft de volgende partnerscholen: 
Boei, de Loopplank, de Spiegel, de 
Dok, het Noorderschool, de Tamarinde – 2 locaties 
Gouw, de Over de Brug – loc. In ‘t Veld Tijstroom 
Herman Gorterschool Paus Joannesschool Voorzaan, de – 2 locaties 
Kogerveld, ‘t Rietkraag, de Vrije School, de 
Korenaar, de Roos, de Willibrordschool 
Kweekvijver, de Saenparel, de Windroos, de 
  Jeugdopleiding AZ 

 
Saenredam College heeft de volgende partnerscholen: 
Ayundo Harpoen, de Octant, de Tijstroom 
Baken, het Hoeksteen, de Overhaal, de Toermalijn 
Bijenkorf, de Jagersplas, de Palet, het Vinckhuysen 
Boei, de Komeet, de Pionier, de Vuurvogel, de 
Delta, de Koraal, het Piramide, de Watermolen, de 
Dok, het Kroosduiker, de Rank, de – 2 locaties Weremere 
Dorpsakker, de Lindeboom, de Regenboog Werf, de 
Eendragt, de Meander Rietvink, de Wijdewormer 
Eiland, het Mei, de Schatrijk, de WormerWieken 
Evenaar, de Oceaan, de  Theo Thijssen Zoeker, de 
Golfbreker, de   Jeugdopleiding AZ 
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Trias VMBO heeft de volgende partnerscholen: 
Ayundo  Koraal, het Regenboog 
Bijenkorf, de Komeet, de Theo Thijssen 
Boei, de Meander Tijstroom 
Delta, de Mei, de Toermalijn 
Dok, het Oceaan Vinckhuysen 
Dorpsakker, de Octant Weremere 
Eendragt, de Overhaal, de Werf, de 
Evenaar, de Palet, het Wijdewormer 
Harpoen, de Pionier, de WormerWieken 
Hoeksteen, de Rank, de – loc. Assendelft  
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Bijlage 2 - Overzicht partnerscholen havo/vwo 
 

• De partnerscholen van het Bertrand Russell college zijn de basisscholen in Krom-
menie, Wormerveer, Wormerland, Assendelft, Saendelft, Westzaan en West-Graftdijk. 
 

• De partnerscholen van het Zaanlands Lyceum zijn de basisscholen in 
Zaandam, Zaandijk, Koog a/d Zaan, Westzaan, Oostzaan en de jeugdopleiding AZ. 
 

• Alle basisscholen in Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan, West-Graftdijk en de 
jeugdopleiding AZ zijn partnerscholen van het St. Michaël College. 

 
• Alle basisscholen in Zaanstad, Wormerland, Landsmeer, Oostzaan, West-Graftdijk en de 

jeugdopleiding AZ zijn partnerscholen van het Pascal College.  
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Bijlage 3 - Belangrijke data voor ouders 
 
 
Sluitingsdatum voor de aanmelding  - donderdag 15 maart 2018 
 
Ouders ontvangen bericht van inschrijving - vrijdag 20 april 2018 
 
Sluitingsdatum indienen bezwaar  - vrijdag 11 mei 2018 
Ouders die bezwaar indienen worden apart geïnformeerd over het tijdpad.  
 
POVO-kennismakingsochtend    - woensdag 4 juli 2018 


