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Tijdpad 
2020-2021

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gymnasium, 
atheneum,

havo, mavo,
vmbo

Vmbo met lwoo Praktijkonderwijs Voortgezet
speciaal onderwijs

Naar gymnasium,  
atheneum, 
havo, vmbo 

Naar vmbo met lwoo of 
naar praktijkonderwijs

Naar vso

Februari - 15 maart

Ma 15 februari
t/m vr 19 maart

Ma 15 maart
t/m do 18 maart

Vanaf januari

Basisonderwijs
Speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Adviesgesprekken met ouders
In volgorde: advies praktijkonderwijs en vmbo met 

lwoo, daarna overige adviezen 

Start aanmelden leerlingen op school voor vso of  
praktijkonderwijs

Unieke code en voorkeurslijst meegeven aan ouders

Deadline invoeren leerlingen  
Definitief maken okr in OT

Unieke code en voorkeurslijst meegeven aan ouders

Verwerken aanmeldingen
Invoeren unieke code, verwerken toelaatbaarheid en 

aanmeldnummer in OT
Start aanvragen TLV’s

Kerstvakantie van 19 december t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie van 20 februari t/m 28 februari 2021

15 februari t/m 19 maart: de aanmeldperiode

 Verwerken aanmeldingen
Invoeren unieke code

Verwerken toelaatbaarheid en aanmeldnummer in OT
Aanmelden op een vo-school

Check zijn alle leerlingen aangemeld op een vo of vso-school?
Waar nodig stimuleren en ondersteunen van ouders ten behoeve van een tijdige 

aanmelding  
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Tijdpad 
2020-2021

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gymnasium, 
atheneum,

havo, mavo,
vmbo

Vmbo met lwoo Praktijkonderwijs Voortgezet
speciaal onderwijs

Naar gymnasium,  
atheneum, 
havo, vmbo 

Naar vmbo met lwoo of 
naar praktijkonderwijs

Naar vso

Ma 22 maart

Vanaf 22 maart

Vanaf 26 maart

Wo 24 maart

Uiterlijk do 25 maart

Basisonderwijs
Speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Bij overaanmelding: 
Aangeven voor welke brugklas er geloot moet worden 

Aanvragen notarisbestand bij Koers VO

Als de school of een klas vol is:
Doorgeven aan Koers VO 

Als de school geen loting heeft:
Toelatingsbesluiten verwerken in OT en bericht sturen naar ouders over plaatsing 

Voor leerlingen in een zorgplichttraject nog geen toelatingsbesluit nemen
Wel ouders informeren over het proces en zorgplichtmarker in OT geven

Verwerking loting: Uitslag loting naar ouders  

Alle scholen: check op doorgeschoven leerlingen in OT 
na uitloting -> verwerken toelaatbaarheid en invoeren 

aanmeldnummer

Verwerken aanmeldingen op volgorde van aanmelding 
Let op: doorgeschoven leerlingen na uitloting gaan vóór leerlingen die na 19 maart 

zijn aangemeld 
Invoeren unieke code, verwerken toelaatbaarheid en invoeren aanmeldnummer in 

OT 

Wekelijks: actualiseren brugklasbeheer in OT 

Indien nog aan de orde: aanmelden op een vo-school.
 Volgen aanmeldstatus in OT en waar nodig ouders stimuleren en ondersteunen om 

hun kind aan te melden 

Actualiseren brugklasbeheer in OT

Centrale loting

Na de aanmeldperiode: Verwerken nagekomen aanmeldingen op volgorde van aanmelding
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Tijdpad 
2020-2021

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gymnasium, 
atheneum,

havo, mavo,
vmbo

Vmbo met lwoo Praktijkonderwijs Voortgezet
speciaal onderwijs

Naar gymnasium,  
atheneum, 
havo, vmbo 

Naar vmbo met lwoo of 
naar praktijkonderwijs

Naar vso

April

Vr 14 mei 
t/m di 1 juni

Juni/juli 2021

Uiterlijk 2 juni

Juni

Basisonderwijs
Speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Centrale eindtoets

Uitslag centrale eindtoets bespreken met ouders 
Indien van toepassing bijstellen advies

Invoeren uitslag eindtoets en eventueel bijgesteld advies in OT

Check: zijn alle leerlingen aangemeld op vo- of vso-school?

Voorlopig schooladvies vo groep 7 voor overstap 2021-2022

Controleren of alle leerlingen op ‘toegelaten’ staan in OT
Verwerken bijgestelde adviezen in OT

Meivakantie van 1 mei t/m 16 mei

Zomervakantie van 17 juli t/m 29 augustus 2021

Po-vo tafeltjesmiddag


