
 
GESTELDE VRAGEN INCL ANTWOORDEN MBT LOTINGSPROCEDURE HAARLEMMERMEER 

TOELICHTING 

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 werken de VO-scholen in de Haarlemmermeer met een lotingsprocedure. Dit houdt in dat op een VO-school loting 
zal plaatsvinden indien de aanmeldingen op deze VO-school daartoe aanleiding geeft. Er zijn in de aanloop naar het vaststellen van de lotingsprocedure veel 
vragen gesteld. De antwoorden op (veel)gestelde vragen zijn hieronder weergegeven.  
 

LOTINGSPROCES 
 VRAAG  ANTWOORD 

Welke scholen maken een grote kans om met loting te maken te krijgen? 
Er kan vooraf niet aangegeven worden of en bij welke 
school dit nodig gaat zijn. Dat zal afhankelijk zijn van de 
aanmeldingen.  

Binnen het VO zijn er scholen die voor een bepaald onderwijssysteem hebben gekozen. Dalton en TTO zijn 
stromingen die niet voor iedereen passend zijn. Kan een leerling die niet heeft gekozen voor een dergelijke 
stroming daar zo geplaatst worden?  
Lopen we niet het risico dat kinderen die qua leerstijl goed passen bij een dergelijke stroming niet geplaatst 
worden en kinderen die eigenlijk minder goed passen wel een plek krijgen? 

Leerlingen zullen scholen opgeven die bij hen passen, zo 
ook de scholen zoals TTO of Dalton. We gaan ervan uit 
dat een leerling op de school van 1e, 2e, 3e keuze 
geplaatst wordt.  
Mocht dit in uitzonderlijk gevallen niet lukken, dan 
worden na het lotingsproces de vrije plaatsen 
gecommuniceerd met de ouders en leerling. Zij kunnen 
dan uit deze scholen kiezen. 

Worden Herbert Vissers College en HVX als één of twee scholen beschouwd? 
Het HVC wordt gezien als één school. HVX wordt als 
stroming binnen de school gezien. 

Als leerlingen niet geplaatst zouden worden op hun eerste voorkeursschool, zal er dan na een jaar niet veel van 
school gewisseld gaan worden, omdat de school niet passend is bij een leerling? 

De ervaring (ook van omliggende regio’s) laat zien, dat 
loting daar geen invloed op heeft.   

Op dit moment proberen de VO-scholen zich erg te onderscheiden. Maakt loting niet dat dit minder zal 
gebeuren? 

VO-scholen vinden het belangrijk een breed aanbod te 
houden met een duidelijke profilering per school.  

Gaat een leerling die zich wil aanmelden bij het gymnasium ook mee in de loting? Ja. 
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Als leerlingen bijvoorbeeld voor het Haarlemmermeerlyceum TTO kiezen, wat biedt een andere school dan aan 
die leerling als dit de tweede of derde keuze wordt, zodat deze leerling toch die lessen aangeboden krijgt waar 
ze zo graag naar toe wil (omdat we in de Haarlemmermeer natuurlijk zoveel gespecialiseerde scholen hebben). 

Het is belangrijk dat er heel gedegen drie 
voorkeursscholen worden opgegeven,  
zodat de voorkeursschool van tweede of derde keuze ook 
passend is bij de leerling.  

Hoe melden leerlingen met een kader-/mavoadvies zich aan? 

Leerlingen met een kader-/mavoadvies geven twee 
voorkeuren op en kunnen alleen aangemeld worden op 
een school die zowel kader als ook mavo aanbiedt. In de 
Haarlemmermeer zijn dat het Herbert Vissers College en 
het Hoofdvaartcollege.  

De voorkeur kan dus drie keer dezelfde school zijn, maar dan verschillende stromingen? 

Nee, bij een voorkeursschool kan een voorkeur zijn voor 
een of meerdere stromingen. Er wordt altijd gevraagd om 
drie (of twee in geval van basis/kader) voorkeursscholen 
op te geven. 

Hoe wordt omgegaan met heroverwegingen? 

Ouders moeten met een gewaarmerkt document van de 
basisschool naar de VO-school gaan waarop je inmiddels 
bent geplaatst. Die VO-school gaat dan kijken wat er 
mogelijk is op jouw niveau en houdt daarbij zoveel 
mogelijk rekening met je voorkeur.  

Als een leerling toch maar één school invult en dan niet aangenomen wordt, omdat hij/zij maar één voorkeur 
heeft aangegeven en de school vol zit, hoe zit dit wettelijk? Een leerling is tenslotte leerplichtig. 

Bij opgave van één school wordt de kans van plaatsing op 
een voorkeursschool verkleind. Het dringende advies is 
dat er twee (basis/kader) of drie (m/h/v) voorkeuren 
opgegeven worden. Als er één keuze is opgegeven en de 
leerling wordt daarop uitgeloot, dan worden na het 
lotingsproces  de nog vrije plaatsen gecommuniceerd met 
de ouders en leerling. Zij kunnen dan uit deze scholen 
kiezen. 

Kan er ook bezwaar worden gemaakt in het geval dat een leerling niet wordt geplaatst op school van 1e keuze? 

Nee, vooraf aan de loting wordt aan alle betrokkenen 
bekend gemaakt dat wanneer een school vol is, daar 
geen mogelijkheid tot plaatsing meer is. Dat is een 
onderdeel van de gehele inschrijvingsprocedure. 
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VOORRANGSREGELS 
 VRAAG  ANTWOORD 

Wordt er rekening gehouden met de afstand van de school tot de woonplaats van de leerling. Voor vmbo-basis 
en kader zijn twee scholen beschikbaar. Bij uitloting en plaatsing op de school van tweede keuze kan het 
betekenen dat de afstand van huis naar school (te) groot wordt. 

Nee, hier is geen voorrangsregel voor. 
Met afstand tot de VO-school wordt geen rekening 
gehouden in de loting. 

Is er voorrang voor leerlingen die op een Dalton basisschool zitten op VO-Daltonschool? Nee, daar is geen voorrangsregel voor. 

Wat zijn de specifieke voorrangsafspraken per VO-school? 
Zie hiervoor het begeleidend schrijven dat bij het 
aanmeldformulier gevoegd zal worden. 

Wat is de procedure bij tweelingen bij inschrijving en loting? 
Bij meerlingen geldt: inloten van de één leidt 
automatisch tot plaatsing van de ander.  

Als er een MDO (MultiDisciplinair Overleg) is georganiseerd voor een leerling, omdat er sprake is van extra 
ondersteuningsbehoeften, heeft deze leerling dan voorrang in de loting? 

Nee, voor leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte gelden geen uitzonderingen in 
de loting.  
Dit onderscheid wordt niet gemaakt, omdat alle VO-
scholen in de Haarlemmermeer dezelfde 
ondersteuningsmogelijkheden bieden. 
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BINNEN/BUITEN HAARLEMMERMEER 
 VRAAG  ANTWOORD 

Gaan leerlingen die in de Haarlemmermeer wonen voor op leerlingen die buiten de Haarlemmermeer wonen? 
Er gelden geen voorrangsregels op basis van woonplaats. 
We gaan ervan uit dat een leerling op de school van 1e, 
2e, 3e keuze geplaatst wordt.  

Hoe gaat de aanmelding voor een school buiten de Haarlemmermeer? 

Iedere regio gebruikt een eigen aanmeldformulier. Als 
een leerling zich buiten de Haarlemmermeer wil 
aanmelden, dan wordt het formulier van die regio 
gebruikt en de procedure die in regio geldt wordt 
gevolgd. 

Vanaf wanneer mogen leerlingen zich inschrijven? 

Officieel inschrijven kan alleen met het 
aanmeldformulier. De verwachting is dat dit formulier in 
de tweede week van februari bij de basisscholen 
afgeleverd wordt. 

Klopt het dat je zowel in Zuid-Kennemerland als in Haarlemmermeer in kan schrijven? Ja, inschrijven in twee regio’s is mogelijk. 

Moeten leerlingen uit bijvoorbeeld Zuid-Kennemerland ook drie scholen opgeven of is één school genoeg? 

Als er één keuze is opgegeven en de leerling wordt 
daarop uitgeloot, dan worden na het lotingsproces de 
vrije plaatsen gecommuniceerd met de ouders en 
leerling. Zij kunnen dan uit deze scholen kiezen. 

Hoe verloopt de aanmelding als je je zowel op een school in de Haarlemmermeer aan wilt melden als buiten de 
Haarlemmermeer? 

Als leerlingen zich aanmelden voor een school buiten de 
Haarlemmermeer, gebruiken ze daarvoor het 
aanmeldformulier van die regio. Wanneer ze zich in twee 
regio’s aanmelden, omdat daar hun voorkeursscholen 
staan, gebruiken ze de aanmeldformulieren van deze 
regio’s. 
 
Op ons aanmeldformulier wordt leerlingen gevraagd of 
ze zich ook in een andere regio hebben aangemeld. 
 
Er wordt rekening gehouden met lotingsdata van de 
omliggende regio’s. 
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Er geldt voor aanmelden in de Haarlemmermeer een ander formulier dan in Haarlem. Hoe werkt het als een 
leerling als 1e voorkeur een school in de Haarlemmermeer heeft en als 2e een school in Haarlem? 

Een leerling kan zich aanmelden op scholen in 
verschillende regio’s. De leerling geeft in die regio de 
gestelde hoeveelheid voorkeuren op. Op het ons 
aanmeldformulier kan aangegeven worden, dat er ook 
sprake is van aanmelding in een andere regio.  
 
Als leerlingen zich aanmelden voor een school buiten de 
Haarlemmermeer, gebruiken ze daarvoor het 
aanmeldformulier van die regio en wordt de procedure 
van die regio gevolgd. 

Wat moet je doen als de 3e voorkeursschool buiten de Haarlemmermeer ligt? 

 

 


