
 
 

 
Aanmeld- en toelatingsprocedure 2023-2024 Aeres VMBO Velp  leerjaar 1   
 
Aeres VMBO Velp is een groen en creatief VMBO en verzorgt het onderwijs  
op VMBO BB, KB, GL/TL niveau.    
Voor leerjaar 1 kunnen leerlingen worden aangemeld voor de opleidingen BB (basis);  BB/KB 
(basis/kaderberoepsgerichte leerweg), KB (kaderberoepsgerichte leerweg) of GT (gemengde en 
theoretische leerweg). In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) werken wij met BB/KB klassen en KB/GT 
klassen. Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een gedifferentieerd onderwijsaanbod. 
 
We hebben maximaal plek voor 142 nieuwe leerlingen in leerjaar 1:  4 KGT klassen met een gemiddelde 
klasgrootte van 27 leerlingen en 2 BB/KB klassen met een gemiddelde klasgrootte van 17 leerlingen.    
Bij teveel aanmeldingen volgt een loting. 

 
De aanmeldprocedure: 

1. Een leerling wordt door de ouders digitaal aangemeld via onze website. Dit kan in de periode 
van 1 febr. t/m 15 maart. De aanmelding doen ouders op basis van het definitieve leerwegadvies 
van de basisschool.  

2. Ouders kunnen aanmelden bij:   
Opleiding BB/KB Aanmelden met BB/KB advies 
Opleiding BB Aanmelden met BB advies 
Opleiding KB  Aanmelden met KB advies;  Aanmelden met KB/GL  
Opleiding GL           Aanmelden met GL advies; Aanmelden met GL/TL advies 

3. De administratie stuurt per omgaande– via mail- een ontvangstbevestiging. 
4. Een aanmelding is compleet als: de ouders de digitale aanmelding + de aanvullende gegevens 

hebben ingevuld en ingediend;  het onderwijskundig rapport (OKR, inclusief bijlage SEO) en 
ondertekend adviesformulier van huidige (basis)school in het bezit zijn van Aeres VMBO Velp.  
De basisschool is verantwoordelijk voor het aanleveren van het OKR en het adviesformulier. 

5. De (basis)school zorgt ervoor dat uiterlijk 15 maart het OKR (inclusief SEO) en het 
adviesformulier in OSO klaar staat. (OSO = overstapdossier onderwijs) 

6. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen zal een selectie worden gemaakt door 
middel van loting. Leerlingen waarvan een broer of zus onderwijs volgt bij Aeres VMBO Velp 
hebben voorrang en zijn uitgesloten van loting. Evenals kinderen van medewerkers. 

7. Als de leerlinglijsten bekend zijn, stuurt de administratie de ouders het verzoek om aanvullende 
gegevens in te vullen.  
Wij verwachten van ouders dat ze alle relevante informatie met ons delen. 

8. Een complete aanmelding van een leerling ná 15 maart, wordt in behandeling genomen zolang 
er -naar het oordeel van de school- plaatsingsruimte is.  

9. Allereerst wordt bekeken of Aeres VMBO Velp het door de huidige (basis)school geadviseerde 
onderwijsniveau aanbiedt. Als dit niet het geval is, hoeft Aeres VMBO Velp een aanmelding niet 
verder in behandeling te nemen. De ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 
(bijvoorbeeld: een leerling met een PRO-advies vanuit de basisschool wordt niet in behandeling 
genomen, omdat Aeres VMBO Velp geen PRO aanbiedt) 

10. Een aanmelding wordt in behandeling genomen als het dossier compleet is (zie punt 4).  
Hierna volgt een intakegesprek met ouder(s) en leerling. Tijdens het intakegesprek wordt 
besproken of en welke ondersteuning de leerling nodig heeft. 

11. Vervolgens wordt de leerling besproken in de intakecommissie, waarna wordt overgegaan tot 
plaatsing, òf er wordt met ouders gezocht naar een andere, meer passende school voor de 
betreffende leerling.  

12. Wij ontvangen graag de uitslag van de CITO-eindtoets. De basisschool zet in de periode 15 mei 
tot 1 juni de eindtoetsgegevens in een nieuw rapport klaar in OSO, van waaruit ze vóór 1 juni 
door Aeres worden overgenomen. 

 

 
 



 
 
Procedure bij loting: 

13. Bij teveel aanmeldingen volgt een loting voor leerlingen die Aeres VMBO Velp als eerste 
voorkeursschool hebben ingevuld. Leerlingen die Aeres VMBO Velp als tweede of derde school 
hebben ingevuld, nemen in eerste instantie niet deel, omdat zij naar alle waarschijnlijkheid een 
plaats op een andere school krijgen.  

14. De lijst met namen van leerlingen waaronder geloot wordt, wordt vastgesteld. Elke leerling op 
de lijst krijgt een nummer. Aan de hand van de nummers wordt een loting uitgevoerd. De 
identiteit van de leerling is op dat moment dus niet bekend.  

15. Leerlingen die al broertjes/zusjes op het VMBO of een werkende ouder op onze school hebben, 
worden automatisch geplaatst.  

16. De loting op 16 maart ’23 wordt uitgevoerd door de directeur van de school in aanwezigheid 
van een lid van de ouderraad en een lid van de intakecommissie. 

17. Leerlingen die uitgeloot zijn, kunnen op verzoek van de ouders/verzorgers op een wachtlijst 
worden geplaatst. De volgorde van de wachtlijst zal ook door loting worden bepaald.   
Deze leerlingen kunnen terugvallen op hun tweede of derde voorkeursschool.  Het 
leerlingdossier blijft in OSO staan. 

18. BB/KB-leerlingen die na de eindtoets een hoger advies krijgen, kunnen –bij ruimte- opstromen 
naar het KGT-compartiment.  

19. Wij vragen de basisscholen om een eenduidig leerwegadvies te geven. Als leerlingen toch een 
gecombineerd advies krijgen dan wordt er in gezamenlijk overleg besloten voor welke opleiding 
de leerling wordt aangemeld. 

 
In de tijd ziet dit er als volgt uit: 
 
Periode 1 febr. tot 15 maart 2023:  
Ouders kunnen (digitaal) aanmelden en krijgen per omgaande bevestiging –per mail- dat de 
aanmelding is ontvangen.  
Zijn er meer aanmeldingen dan maximaal is aangegeven door Aeres VMBO Velp, dan volgt op  
16 maart een loting.  De leerlinglijsten worden vastgesteld.  De leerlingen krijgen bericht hierover. 
Vervolgens vraagt de administratie aanvullende gegevens op bij de ouders. 
De overstapdossiers worden door Aeres VMBO Velp opgevraagd bij de basisschool. OKR (+SEO) en 
adviesformulier worden in OSO geplaatst door basisschool. Zij hebben vanaf 15 maart nog een week 
de tijd om het OKR (+SEO) en adviesformulier in OSO te plaatsen. 
 
Vanaf 27 maart 2023: 
De intakeprocedure gaat van start. Met alle leerlingen volgt een intakegesprek.  De leerling (met de 
ouders) wordt hiervoor uitgenodigd door één van onze intakers.  Op basis van het dossier en het 
gesprek worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht.  
Vervolgens wordt de leerling in de intakecommissie besproken en daarna krijgt de leerling bericht 
dat we overgaan tot aanname. 
Als de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van Aeres VMBO Velp overstijgen dan 
gaat Aeres VMBO Velp in overleg met de ouders op zoek naar een andere, meer passende plek. 
 
15 mei tot 1 juni 2023: 
De eindtoetsgegevens Cito worden opgehaald uit OSO. 

 
28 juni 2023: 
De nieuwe leerlingen zijn ingedeeld in een KGT- of  BB/KB-klas.  Op woensdagmiddag 28 juni 2023 
organiseren we een kennismakingsmiddag voor de leerlingen zodat ze al kunnen kennis maken met 
hun nieuwe klas en hun nieuwe mentor. 
 
NB: Wij voeren soms voorgesprekken met ouders en leerlingen, wanneer er extra ondersteuning nodig is. Het 
gaat hierbij vooral om het uitwisselen van informatie. Aan deze gesprekken kunnen geen rechten worden 
ontleend, immers het is de intakecommissie die besluit over aanname.  


