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Toelatingsprocedure Voortgezet Onderwijs  

Openbaar Onderwijs Groningen 

Voor nieuwe leerlingen leerjaar 1 schooljaar 2021-2022  

In deze notitie vindt u de toelatingsprocedure van het H.N. Werkman Stadslyceum. Deze 

toelatingsprocedure is vastgesteld door het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. 

De toelatingsprocedure is afgestemd met alle scholen voor voortgezet onderwijs van  

Openbaar Onderwijs Groningen. De procedure is een afgeleide van het toelatingsbeleid 

2021-2022 dat met de besturen van VO-scholen in de regio is vastgesteld. Deze 

afspraken staan in: ‘Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO t.b.v. aanmelding 

schooljaar  

2021-2022 voor PO- en VO-scholen in de regio Groningen, Haren, Ten Boer en 

Zuidlaren’. Dit toelatingsbeleid is op te vragen bij de school. Op de website van de 

school staat de samenvatting van dit beleid, in de vorm van ‘het stappenplan naar het 

voortgezet onderwijs’ en de ouderversie 2020-2021 voor aanmelding schooljaar  

2021-2022.   

   

Aanmelding  

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school, dan kunt u dat doen op de 

webpagina van de school, via de hiervoor beschikbare button. Een papieren 

aanmeldformulier is eventueel op te vragen bij de centrale leerlingenadministratie van 

Openbaar Onderwijs Groningen.   

Uw kind is aangemeld, zodra het volledig ingevulde en door de ouders ondertekende 

aanmeldingsformulier is aangekomen bij de centrale leerlingenadministratie van 

Openbaar Onderwijs Groningen. Op dit formulier dient eenduidig aangegeven te worden 

of het een eerste dan wel tweede voorkeur betreft.   

  

De aanmelding dient uiterlijk binnen te zijn op 15 maart 2021. Aanmeldingen die 

binnenkomen na 15 maart 2021 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Dat 

betekent dat leerlingen van deze lijst pas geplaatst zullen worden, indien de op de 

eventuele wachtlijst(en) geplaatste leerlingen geplaatst zijn.  

  

U krijgt binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging (e-mail) dat de aanmelding in 

goede orde is ontvangen. Op de aanmeldportal staat welke stappen genomen worden 

die leiden tot toelating en plaatsing. Indien u als ouders na vijf werkdagen geen 

bevestiging van aanmelding hebt ontvangen, dan dient u contact op te nemen met de 

centrale leerlingenadministratie van Openbaar Onderwijs Groningen 

(aanmeldingenvo@o2g2.nl of 050-3210360). 

  

Spelregels   

• Het advies van de basisschool (met behulp van de plaatsingswijzer) is leidend 

voor plaatsing. De basisschool geeft een passend advies, dit kan een enkel 
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advies zijn (bijv. havo) of een samengesteld advies (bijv. havo-vwo). De school 

voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor de toelating en plaatsing van 

de leerling. Wanneer er een samengesteld advies wordt gegeven, dan heeft de 

VO-school de (wettelijke) ruimte om te bepalen op welk niveau de leerling wordt 

geplaatst.  

  

• Alle leerlingen maken een centrale eindtoets in het basisonderwijs. De eindtoets 

heeft de status van een controletoets. Indien de centrale eindscore een hoger 

advies geeft dan de basisschool heeft uitgebracht, dan moet de basisschool 

(samen met leerling, ouder en VO-school waar de leerling is aangemeld) 

heroverwegen. Deze heroverweging kan leiden tot een hoger advies, maar het 

hoeft niet.  

• De VO-school doet geen toelatingsexamen, psychologisch onderzoek en stelt 

geen andersoortige eisen voor toelating (met uitzondering voor aanmeldingen bij 

de Simon van Hasselt en leerlingen met een PRO-advies. Bij de TTS gelden wel 

bijzondere toelatingseisen i.v.m. topsport).   

• De VO-school stelt geen specifieke eindtoetsscore als toelatingseis.   

• Een VO-school kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de 

onderwijsondersteuning die de leerling nodig heeft niet geboden kan worden. De 

VO-school heeft dan wel zorgplicht en zoekt middels een Meer Partijen Overleg 

(MPO) een andere passende plek.  

• Een VO-school kan besluiten tot het niet plaatsen van een leerling wanneer de 

opvangcapaciteit (fysieke ruimte) onvoldoende is, hier gaat altijd loting aan 

vooraf. Indien er wordt geloot, dan worden de ouders hiervan na 15 maart z.s.m. 

op de hoogte gebracht.  

• Het kan voorkomen dat een ingelote leerling, die een heroverwogen aangepast 

advies naar boven heeft gekregen, níet door de VO-school kan worden geplaatst 

in de dan door de ouders gewenste afdeling (bv. vwo i.p.v. havo) omdat deze 

reeds vol is. Ouders mogen ook kiezen om hun zoon of dochter in de klas te laten 

plaatsen, waarvoor hij/zij oorspronkelijk was aangemeld.  

• VO-scholen doen een vooronderzoek in verband met de toelaatbaarheid van de 

aangemelde leerling. Indien voor loting duidelijk is dat een leerling niet 

toelaatbaar is tot de onderwijssoort, dan doet de leerling niet mee in de loting. De 

VO-school neemt hierover contact op met de ouders voor sluiting aanmelddatum. 

Ouders kunnen hun kind dan nog aanmelden bij een andere school of 

onderwijssoort.  

• De toelatingscommissie neemt rond 1 mei een voorlopig toelatingsbesluit. Indien 

de VO-school meer tijd nodig heeft om een beslissing te nemen, kan de school 

de termijn van de wettelijke 6 weken na aanmelding éénmalig met 4 weken 

verlengen. De definitieve plaatsing in een groep/stroom vindt plaats na het 

afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 8 juni 2021 

zijn. Indien het definitief plaatsen eerder mogelijk is, dan zal dat eerder worden 

gedaan en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.   
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Toelatingscommissie 
Op het H.N. Werkman Stadslyceum is de samenstelling van de intakecommissie als volgt: 
Henk Mulder (teamleider onderbouw), Marieke Veenstra (coördinator van het Intern 
OndersteuningsTeam, IOT), Annique Goudemond en Annemiek Pijper (leden van het 
intaketeam). 
  
De contactpersoon van de toelatingscommissie is: Annemiek Pijper. Zij is te bereiken via 
a.pijper@o2g2.nl of 050-3210500, doorkiesnummer 4, doorkiesnummer 2928. 
  
Capaciteit 
In het schooljaar 2021-2022 kunnen we op het H.N. Werkman Stadslyceum in totaal 243 
leerlingen plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: lyceum (vwo met Latijn), vwo 
(atheneum), atheneum-havo en havo. (N.B. Als je je aanmeldt voor het lyceum, dan volg je 
minimaal 3 leerjaren Latijn en het liefst meer.) Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per 
afdeling (lyceum 1, atheneum 1, atheneum/havo 1, havo 1) wordt zo spoedig mogelijk na 15 
maart door de schoolleiding bepaald hoeveel klassen van een afdeling worden gemaakt. 
   

 

  

Loting  

Indien er op 15 maart 2021 meer aanmeldingen zijn dan de hierboven beschreven 

capaciteit toelaat, dan zal de notaris tot loting overgaan (tussen de aanmeldingen eerste 

keus). De loting zal plaatsvinden op donderdag 25 maart 2021. De uitslag van de loting 

staat (geanonimiseerd) op de site van onze school op donderdag 25 maart vanaf 16.00 

uur en uiterlijk voor 18.00 uur. De niet geplaatste leerlingen komen op een wachtlijst in 

volgorde van loting.  

  

Indien alle eerste voorkeur aanmeldingen geplaatst kunnen worden, wordt er met de 

groep tweede voorkeur geloot. De niet toegelaten leerlingen uit deze groep komen op 

een wachtlijst. Indien er na de uitslag van de loting onverhoopt toch plaatsen 

beschikbaar blijken (als bijvoorbeeld toegelaten tweede voorkeur leerlingen worden 

toegelaten op hun eerste voorkeur) worden de leerlingen van de wachtlijst geplaatst.  

  

Alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen voeren hetzelfde beleid voor wat 

betreft de loting. De enige uitzondering die wordt gemaakt is wanneer een broer of zus 

de school reeds bezoekt. Broertjes en zusjes hebben minimaal eenzelfde ouder of 

wonen op hetzelfde adres in een samengesteld gezin.   

  

Na loting  

Alle leerlingen die op een school van Openbaar Onderwijs Groningen zijn uitgeloot, 

krijgen begeleiding indien zij dat willen bij het vinden van een andere VO-school. 

Leerlingen die niet zijn ingeloot, hebben geen garantie dat ze op de school van 2e keuze 

geplaatst worden. De groepsleerkracht van de basisschool van Openbaar Onderwijs 

Groningen kan u hierbij ondersteunen.   

De niet geplaatste leerlingen ontvangen een overzicht van beschikbare plaatsen op 

andere scholen voor Voortgezet Onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen. De 
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aanmeldingstermijn in dit tweede tijdvak loopt tot en met 1 april 2021. Indien nodig zal er 

op 8 april 2021 worden geloot. 

  

  

  


