In deze 6e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de voortgang lezen van de
Amsterdamse Kernprocedure overstap PO-VO 2018. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de Kernprocedure.
De onderwerpen van deze nieuwsbrief:







VO: Open dagen groep 7
VO: Capaciteitsopgave
PO en VO: Handleidingen ELK
PO en VO: ELKK gaat uit de lucht
VO: Indigo voor het aanvragen van de beschikking lwoo/pro
PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?

Open dagen groep 7
In de nieuwsbrief van 1 november jl. stond het volgende: “Om de open dagen (open ochtend,
middag, avond, lesjesmiddag enz.) in januari/februari enigszins te ontlasten is het advies aan
de VO-scholen om in de periode april-juni een bijeenkomst speciaal voor de leerlingen van
groep 7 te organiseren. De scholen kunnen hieraan een eigen invulling geven en zullen dit
op eigen wijze (bijvoorbeeld via hun website) communiceren.”
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen van groep 7 en hun ouders kennis
hebben kunnen nemen van deze extra informatiemomenten, zullen de VO-scholen dit zelf
communiceren en daarnaast worden alle VO-scholen verzocht deze informatiemomenten
voor groep 7 door te geven aan de beheerorganisatie KP1/ELK uiterlijk vrijdag 22 december.
Vergelijkbaar met de informatie die per school in de keuzegids staat, stuurt u per e-mail de
volgende gegevens naar roosfleskens@elkadam.nl:




Naam school
Vorm van het informatiemoment voor groep 7
Datum en tijdstip

Het overzicht van de open dagen zal middels deze nieuwsbrief worden verspreid en deze
open dagen zullen op de Amsterdamse website www.VOschoolkeuze020.nl verschijnen.
Capaciteitsopgave
Dinsdag 5 december hebben de bestuursbeheerders LAS/ELK (de gele poppetjes) van het
VO de inlogcodes gekregen voor ELK. Zij maken voor hun scholen de locatiebeheerders en
gebruikers aan in ELK. Daarnaast worden de eerste handelingen ten behoeve van de
Centrale Loting & Matching gedaan; het maken van capaciteitsgroepen. Uiterlijk 15
december staan voor elke VO-school de juiste capaciteitsgroepen in ELK. Het is aan te
bevelen om per VO-school één medewerker verantwoordelijk te maken voor de verwerking
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van de beslissingen in ELK. Een instructie voor de capaciteitsopgave en het proces van de
Centrale Loting & Matching is hier te vinden.
Handleidingen ELK
Op de pagina handleiding.elkadam.nl zijn relevante handleidingen voor het werken met ELK
en documenten over de Kernprocedure te vinden. Als u suggesties/vragen heeft, benader
dan eerst de bestuursbeheerder LAS/ELK (het gele poppetje) binnen uw schoolbestuur.
ELKK gaat uit de lucht per 1 januari 2018
Het Elektronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK), waar scholen voorheen mee
werkten in het kader van de overstap PO-VO, gaat per 1 januari uit de lucht. Het nieuwe ELK
vervangt dit systeem. Scholen kunnen tot en met 31 december 2017 leerlinggegevens uit het
oude ELKK halen en VO-scholen dienen uiterlijk 31 december nog lopende aanvragen
lwoo/pro afgehandeld te hebben.
Indigo voor het aanvragen van de beschikking lwoo/pro
Het nieuwe ELK is een systeem dat het proces van de PO-VO overstap ondersteunt en
leerlinggegevens veilig overdraagt. Dit betekent dat het de aanvraag voor de beschikking
lwoo/pro voor deze groep leerlingen (de overstappers) zal ondersteunen. ELK is hiervoor
gekoppeld aan Indigo.
Wanneer een VO-school na 1 oktober van dat overstap jaar of voor zogenoemde zijinstromers een beschikking lwoo/pro aan wil vragen, zal dat direct via het systeem Indigo
gebeuren. Er zal tijdig via het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen een
instructie/handleiding voor Indigo aan alle VO-scholen worden verzonden.
Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het vriendelijke verzoek uw vraag niet aan alle instanties apart te richten, maar een keuze te
maken. Onderling is voldoende contact om uw vraag adequaat te beantwoorden of u naar de
juiste instantie/persoon te verwijzen.











Het tijdpad, de Kernprocedure 2018 en de presentatie te gebruiken in de voorlichting
voor ouders vindt u hier onder het kopje 'algemene documenten'.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders www.voschoolkeuze020.nl
staat een aantal veel gestelde vragen met antwoorden genoteerd over de
kernprocedure.
Vragen over ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte van een leerling of passend
onderwijs in het VO kan worden gesteld aan het Samenwerkingsverband VO
www.swvadam.nl
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de VO-school van
voorkeur. Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs consument) kan vragen van
ouder(s)/verzorger(s) beantwoorden. www.onderwijsconsument.nl
Voor vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst
met die bestuursbeheerders vindt u op deze pagina bij het kopje ‘algemene
documenten’.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.
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In deze 7e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de
voortgang lezen van de Amsterdamse Kernprocedure
overstap PO-VO 2018. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de
Kernprocedure en deze keer wordt de schijnwerper gericht
op het praktijkonderwijs in Amsterdam.
Zo’n 7.600 leerlingen uit groep acht zullen dit jaar een overstap maken
van PO naar VO. Een bescheiden aantal van om en nabij 300 leerlingen,
ongeveer 3,5% van het totaal, zal overstappen naar het praktijkonderwijs.
Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen met een IQ tussen de 55 en
80 punten en een leerachterstand van minimaal drie jaar.
Het praktijkonderwijs is in de eerste plaats bedoeld om leerlingen op te
leiden voor de arbeidsmarkt, maar kan leerlingen ook een goede
voorbereiding bieden op een opleiding in het middelbaar
beroepsonderwijs. En in dat mbo halen leerlingen uit het praktijkonderwijs
opmerkelijk goede resultaten. De onderwerpen van deze speciale
nieuwsbrief:
 Praktijkonderwijs, voor welke leerlingen?
 Kernprocedure: vroege oriëntatie en aanmelding
 Hoe werkt het praktijkonderwijs?
 Certificaten en diploma’s
 Praktijkonderwijs-leerlingen opmerkelijk succesvol in het mbo
 Open dagen scholen voor praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs, voor welke leerlingen?
Het praktijkonderwijs maakt onderdeel uit van het regulier voortgezet
onderwijs. Een advies voor het praktijkonderwijs is dan ook een
schooladvies, en geen aanvullend advies. Het praktijkonderwijs richt zich
specifiek op leerlingen die aan het eind van groep acht een
leerachterstand hebben van minimaal drie jaar en een IQ tussen 55 en 80
punten. Het zijn leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele
manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en
online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus.
In het voortgezet onderwijs neemt het praktijkonderwijs getalsmatig een
bescheiden plaats in. In 2015/16 telde het eerste leerjaar van de
Amsterdamse scholen voor praktijkonderwijs 300 leerlingen, ruim 3,5%
van alle leerlingen in het eerste leerjaar van het Amsterdams voortgezet
onderwijs. Dat betekent dat elke groep 8 gemiddeld wel één leerling telt
voor wie het praktijkonderwijs de beste keus is. Een kleine groep
leerlingen dus, maar wel een met een eigen karakteristiek.
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Toelaatbaarheidsverklaring
Om naar het praktijkonderwijs te kunnen gaan, is een
toelaatbaarheidsverklaring nodig van het Samenwerkingsverband VO.
Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt, na aanmelding van de leerling,
aangevraagd door de school voor praktijkonderwijs. Voordat de school dit
doet, moet de school met de ouders en de leerling overleggen. Het
Samenwerkingsverband zal toetsen of de leerling voldoet aan de volgende
toelatingscriteria voor het praktijkonderwijs:
1. IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80
2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee
van de volgende domeinen, waarvan één van de domeinen
inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn:
o inzichtelijk rekenen
o begrijpend lezen
o technisch lezen
o spellen
Kernprocedure, vervroegde oriëntatie en aanmelding
In Amsterdam wordt praktijkonderwijs geboden op 5 zelfstandige scholen
voor praktijkonderwijs en 2 VO-scholengemeenschappen met een afdeling
praktijkonderwijs. Zij leiden samen ongeveer 1.500 leerlingen op voor een
passende plek in de maatschappij. Leerlingen met een schooladvies
praktijkonderwijs doen niet mee aan de Centrale Loting & Matching.
Het aantal beschikbare plaatsen op de scholen voor praktijkonderwijs is
ruim voldoende.
Stadsdeel
School
Onderwijsaanbod
Nieuw-West Kolom Praktijkcollege Het Plein Praktijkonderwijs
Nieuw-West Mundus College

Praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo

Noord

Kolom Praktijkcollege Noord

Praktijkonderwijs

Oost

LUCA Praktijkschool

Praktijkonderwijs, internationale schakelklas

Oost

Wellantcollege Linnaeus

Praktijkonderwijs en vmbo

Zuid

Kolom Praktijkcollege De Atlant Praktijkonderwijs

Zuidoost

Kolom Praktijkcollege De Dreef Praktijkonderwijs

Vroeg beginnen
De kernprocedure stimuleert de basisscholen om voor de leerlingen voor
wie zij een praktijkonderwijs-advies overwegen een vroege start te maken
met het proces van advisering, oriëntatie, aanmelding en plaatsing. Ook
voor de leerlingen die in aanmerking komen voor een overstap naar het
voortgezet speciaal onderwijs, een kopklas of een Internationale
Schakelklas is een vroege start van de begeleiding nodig. Het streven is
om alle stappen die nodig zijn voor schoolkeuze, aanmelding, vaststelling
toelaatbaarheid en plaatsing al vóór het einde van februari 2018 af te
ronden.
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Periode

Acties

Sep

Start vroege oriëntatie.

Afname Leerachterstandentoets (LAT), eventueel ook afname
capaciteitenonderzoek (CAP) en sociaal-emotioneel onderzoek (SEM). Voor de
CAP en de SEM is toestemming van de ouders nodig.
Indien uit de onderzoeken blijkt dat de leerling toelaatbaar is tot het
praktijkonderwijs, moet dit advies door de basisschool gegeven worden. Ook
indien de ouders geen toestemming voor de CAP en/of SEM geven, maar vanuit de
LAT wel een leerachterstand is gebleken vallende in het gebied praktijkonderwijs,
Okt - dec
moet de basisschool dit advies geven. De basisschool beschrijft dan in het oki-doc
wat de vermoedelijke reden is voor de achterstanden.
Wanneer het niet zeker is of praktijkonderwijs het juiste onderwijs is voor een
leerling, dan kan de basisschool het Samenwerkingsverband VO consulteren. Dat
kan gedurende het gehele schooljaar, maar het is aan te raden dit zo vroeg mogelijk
in het schooljaar te doen. Voor meer informatie zie de website van het
Samenwerkingsverband VO: www.swvadam.nl
Ouders en leerlingen kunnen zich oriënteren tijdens de open dagen. Alle scholen
voor praktijkonderwijs organiseren in de periode van 24 januari tot 21 februari
twee keer een open dag. De data van de open dagen staan elders in deze
Jan - feb
nieuwsbrief. Ook buiten de open dag kunnen ouders en leerlingen een
kennismakingsbezoek aan de scholen brengen. Neem hiervoor contact op met de
praktijkschool van interesse.
Ouders melden hun kind aan bij de praktijkschool van voorkeur. Het benodigde
29 jan - 9
aanmeldformulier haalt de basisschool uit het elektronische loket Kernprocedure
feb
(ELK).
De basisschool maakt het oki-doc compleet met de benodigde documentatie voor
Uiterlijk de school voor praktijkonderwijs. Ouders krijgen een afschrift. De scholen voor
7 feb
praktijkonderwijs starten met het behandelen van de aanmeldingen en met het
aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband VO.
De scholen voor praktijkonderwijs berichten ouders en leerlingen over de
plaatsbaarheid van de leerling (eventueel onder voorbehoud van een toekenning
Uiterlijk van een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband VO).
23 feb
Indien de leerling toch naar regulier vo zal gaan, dan dient de basisschool in ELK
het advies aan te passen en het aanmeldformulier voor de Centrale Loting &
Matching te printen en aan ouders uit te reiken.
Hoe werkt het praktijkonderwijs?
Leerlingen met het advies praktijkonderwijs hebben in vergelijking met
leeftijdsgenoten vaak een grote achterstand, met name op het gebied van
taal en rekenen. Veelal zijn het leerlingen die moeite hebben met leren op
de traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen
uit boeken en online, maar vooral door te doen. In de praktijk dus.
Bijvoorbeeld door stages te lopen bij bedrijven en organisaties.
De meeste scholen voor praktijkonderwijs kennen een onderbouw
(leerjaar 1 en 2) en een bovenbouw (leerjaar 3 t/m 5). In de onderbouw
is het onderwijs vooral gericht op basisvaardigheden, algemene vorming
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en oriëntatie op de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt. In de
bovenbouw wordt het programma beroepsgerichter. Leerlingen maken
dan een keuze voor een beroepsrichting. Ook gaan de leerlingen steeds
meer stage lopen. De stage is een belangrijk onderdeel van het
leerproces. Een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan.
In het praktijkonderwijs krijgen leerlingen de vakken van de onderbouw
en deze zijn meer afgestemd op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van
vakken zijn:
 Nederlands
 Rekenen/wiskunde
 Engels
 Ik en de maatschappij
 Techniek
 Dienstverlening en zorg
 Horeca en voeding
 Logistiek en verkoop
 Groen- en dierverzorging
 Culturele kunstzinnige vorming
De lessen in het praktijkonderwijs richten zich op:
 theoretisch onderwijs op individuele basis
 beroepspraktijkvorming, zoals praktijkleren en begeleide stage
 zelfredzaamheid met opdrachten als boodschappen doen, koken,
klussen in huis en zelfstandig reizen
 persoonlijkheidsvorming, zodat leerlingen weten waar ze goed in
zijn en sterker in hun schoenen staan
 training arbeidsvaardigheden: competenties en vaardigheden leren
die nodig zijn om een goede werknemer te zijn.
Het praktijkonderwijs besteedt veel aandacht aan thema’s die voor de
zelfredzaamheid van de leerling belangrijk zijn: wonen, werken,
burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo
goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de
maatschappij.
Kleinschalig
Het praktijkonderwijs is kleinschalig georganiseerd. De klassen zijn klein
(gemiddeld 15 leerlingen) en elke leerling krijgt intensieve, persoonlijke
begeleiding. Kenmerkend is dat de leerlingen al vanaf het eerste jaar
zoveel mogelijk leren vanuit de praktijk en door te doen.
Maatwerk
Voor iedere leerling in het praktijkonderwijs stelt de school een
ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Dat is een persoonlijk plan met de
nagestreefde uitstroombestemming, de leerdoelen en de gewenste
begeleiding en ondersteuning. Zo ontstaat er voor iedere leerling een
concrete leerroute op maat.
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De school stelt het persoonlijk ontwikkelingsplan op in nauw overleg met
de leerling en de ouders. Scholen voor praktijkonderwijs kijken vooral
naar de kansen van de leerling en naar wat de leerling kan en graag wil.
Kenmerkend voor het praktijkonderwijs is dat docenten en begeleiders
telkens benadrukken waar leerlingen goed in zijn. Daarnaast zorgen zij
ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat
betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en
begeleider is. Zo krijgen leerlingen zelfvertrouwen en gaan ze met plezier
naar school.
Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, noemt het praktijkonderwijs
een voorbeeld van hoe maatwerk en differentiatie eruit moeten zien.
VO-raad, 14 dec. 2017, link naar artikel ‘Praktijkonderwijs bereidt zich
voor op de toekomst’ op de website van de VO-raad.
Kenmerken van het praktijkonderwijs:
 kleine klassen en intensieve persoonlijke begeleiding
 uitdagend onderwijs
 per leerling een individueel ontwikkelingsperspectief plan
 leerlingen ontwikkelen zich ook via stages
 begeleiding naar zelfstandigheid op allerlei vlakken
 veel praktijkvakken
 de mogelijkheid om branchecertificaten en diploma’s te behalen
 actief werken aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.
Certificaten en diploma’s
Om hun kansen op de arbeidsmarkt en bij vervolgopleidingen te vergroten
kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs tal van branchecertificaten en
diploma’s behalen. De deelname en afronding van één van de vele
branchegerichte cursussen is voor een deel van de leerlingen het hoogst
haalbare. Voor andere leerlingen is de deelname aan de branchegerichte
cursus een opstap naar deelname aan een kwalificerend traject op entreeniveau (mbo niveau 1).
Alle Amsterdamse scholen voor praktijkonderwijs werken samen met het
mbo zodat een deel van de leerlingen al in het praktijkonderwijs kunnen
deelnemen aan een entree-opleiding (mbo niveau 1) of een entreevoortraject. Daartoe hebben de Amsterdamse scholen in samenwerking
met het ROC van Amsterdam, ROC TOP en het Wellantcollege Amsterdam
de zogenaamde Pro-ROC-trajecten ontwikkeld. Leerlingen in de
bovenbouw van het praktijkonderwijs kunnen aan deze Pro-ROC
opleidingen deelnemen. Zij volgen een 1-jarig onderwijstraject waarin zij
elke week:
 1 dag onderwijs volgen op een mbo-instelling
 3 dagen stage lopen bij een erkend leerbedrijf
 1 dag onderwijs volgen op de eigen praktijkschool.
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De leerlingen blijven ingeschreven op, en onder de hoede van, de eigen
school voor praktijkonderwijs. De school voor praktijkonderwijs begeleidt
de leerling tijdens zijn stage, ziet erop toe dat de leerling zijn huiswerk
maakt en helpt de leerlingen bij eventuele problemen.
Aan het eind van het Pro-ROC-traject doen de leerlingen examen op
entree-niveau. De examinering vindt plaats onder leiding van de mboinstelling. Succesvolle afronding leidt tot een entree-diploma (mbo-1) of
een certificaat. De leerlingen ontvangen dan tevens een advies voor het
vervolg: doorstromen naar een mbo-vervolgopleiding op niveau 2 of
instromen op de arbeidsmarkt. Het advies wordt opgesteld in overleg
tussen de praktijkschool en de opleiders van de mbo-instelling.

In vergelijking tot het landelijk gemiddelde vervolgt een groot deel van de
Amsterdamse praktijkonderwijs-leerlingen hun opleiding in het mbo. In
Amsterdam stroomt 67% van de leerlingen door naar het mbo; het NLgemiddelde is 50%.
Schooljaar 2015/16

Amsterdam, aantal

Amsterdam, %

NL, %

dagbesteding

3

1,40%

4,20%

werk

49

23%

34%

beschut werk

6

3%

4%

werk en leren Mbo Bbl

21

10%

11%

leren Mbo Bol

122

57%

39%

geen werk of school

11

5%

8%

onbekend

1

0,50%

1,40%

totaal

213

100,00%

100,00%

NB. Dit overzicht zonder Mundus College
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Praktijkonderwijs-leerlingen opmerkelijk succesvol in mbo
Uit een landelijke analyse op basis van gegevens van DUO blijkt dat
leerlingen uit het praktijkonderwijs in het mbo relatief snel een diploma
halen. Landelijk stromen jaarlijks ongeveer 2.500 jongeren uit het
praktijkonderwijs door naar een entree- of mbo 2-opleiding. Een kwart
van de mbo-studenten uit het pro ‘stapelt’ een opleiding. Zij halen na de
entreeopleiding ook een mbo 2-diploma.
Hoogst behaalde diploma in 2015

geen diploma

mbo 1

mbo 2

mbo 3

vso

38,00%

21,50%

25,80%

6,90%

pro

12,8%

34,1%

47,5%

5,1%

vmbo b met diploma

21,90%

1,50%

56,90%

18,00%

vmbo ongediplomeerd

24,70%

25,90%

35,90%

8,80%

totale instroom

24,70%

6,20%

22,90%

17,80%

Bron: DUO, stroomgegevens
Ruim één op de drie instromers uit het praktijkonderwijs haalt in het mbo
(opnieuw) een mbo-1 diploma. Meer dan de helft van de studenten uit het
praktijkonderwijs haalt na vier jaar een mbo 2-diploma. Van alle mbostudenten uit het pro haalt 87% uiteindelijk een mbo-diploma. Hun
studiesucces ligt daarmee hoger dan dat van de reguliere instromers in
het mbo.
Studiesucces van groepen instromers in het mbo in 2011
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Open dagen van de scholen voor praktijkonderwijs
School en adres
Datum, tijd en activiteit
Kolom Praktijkcollege
wo 24 jan en wo 7 feb 13:30-17:00 uur
De Atlant
Ouder en leerlingen krijgen een rondleiding door de school en
Teilingen 4
kunnen meedoen met een praktijkles.
1082 JS Amsterdam
Kolom Praktijkcollege
De Dreef
Alexander Dumaslaan 7
1102 WD Amsterdam

Neem contact op met deze school voro een kennismaking.

Kolom Praktijkcollege
Het Plein
Jan de Louterpad 5
1063 ME Amsterdam

wo 24 jan en wo 21 feb 14:00-16:00 uur
Introductie van alle theorie- en praktijklessen.

Kolom Praktijkcollege
Noord
Oostzanerdijk 139
1035 EX Amsterdam

di 23 jan en do 1 feb 13:15-14:45 uur
Rondleiding door leerlingen en een bezoek aan praktijklessen.

LUCA Praktijkschool
Javaplantsoen 24
1095 CS Amsterdam

di 6 feb 13:30 uur en 20 feb 17:00-20:00 uur
Open huis.

Mundus College
Burgemeester
Hogguerstraat 2
1064 EB Amsterdam

do 25 jan 16:00-20:00 uur en di 13 feb 16:00-20:00 uur
Open avonden.

Wellantcollege Linnaeus
Archimedesplantsoen 87
1098 JZ Amsterdam

wo 24 jan 14:00-17:00 uur en do 8 feb 18:30-21:00 uur
Open huis.

Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het vriendelijke verzoek uw vraag niet aan alle instanties apart te richten,
maar een keuze te maken. Onderling is voldoende contact om uw vraag
adequaat te beantwoorden of u naar de juiste instantie/persoon te
verwijzen.
 Voor vragen over het praktijkonderwijs en de verschillende scholen
voor praktijkonderwijs, kunt u het beste contact met hen opnemen.
Zij staan u graag te woord!
 Het tijdpad, de Kernprocedure 2018 en de presentatie te gebruiken
in de voorlichting voor ouders vindt u hier onder het kopje
'algemene documenten'.
 Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde vragen
met antwoorden genoteerd over de kernprocedure.
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Vragen over ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte van een
leerling of passend onderwijs in het VO kan worden gesteld aan het
Samenwerkingsverband VO www.swvadam.nl
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de
VO-school van voorkeur. Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs
consument) kan vragen van ouder(s)/verzorger(s) beantwoorden.
www.onderwijsconsument.nl
Voor vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder
LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op deze
pagina bij het kopje ‘algemene documenten’.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.
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In deze 8e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de voortgang lezen van de
Amsterdamse Kernprocedure overstap PO-VO 2018. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de Kernprocedure.
De onderwerpen van deze nieuwsbrief:








PO: Voorlichtingsmomenten VO-scholen voor groep 7
PO: Aandachtspunten Kernprocedure 2018 vanuit het Samenwerkingsverband VO
PO en VO: Aanmeldroute leerlingen met advies tussenvoorziening, praktijkonderwijs, kopklas,
internationale schakelklas of voortgezet speciaal onderwijs
PO: Registreren alle basisschooladviezen in ELK - Uiterlijk 7 februari
PO: Voorselectie vakscholen - Uiterlijk 7 maart
VO: Keuzelijsten van VO-scholen
PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?

PO: Voorlichtingsmomenten VO-scholen voor leerlingen van groep 7
Hieronder is een overzicht opgenomen van de gemelde voorlichtingsmomenten die speciaal voor de
leerlingen van groep 7 en hun ouders worden georganiseerd. Bekijk vooral ook de website
www.voschoolkeuze020.nl voor het meest recente overzicht.
VO-scholen die hieronder ontbreken, kunnen hun voorlichtingsmomenten melden via
helpdesk@elkadam.nl en dan worden deze online toegevoegd.
School

Datum Tijd

Toelichting voorlichting voor groep 7

Barlaeus
Gymnasium

14
maart
(vrij)

08:30 Ongeveer 50 kinderen kunnen vier uur meelopen met het reguliere
rooster, aanmelden kan via deze link: https://tinyurl.com/open-dag13:30 groep-7-Barlaeus

Barlaeus
Gymnasium

14
maart
(vrij)

13:45 Musical optreden voor maximaal 200 kinderen plus korte introductie
over de school, aanmelden kan via deze link:
15:30 https://tinyurl.com/open-dag-groep-7-Barlaeus

De Nieuwe
Havo

14:00
18 april
Open middag.
(wo)
16:00

Mundus
College

13:00
25 april
Om 13:00 start de informatie bijeenkomst, aansluitend kunnen de
(wo)
leerlingen een workshop volgen.
15:00

Spinoza
Lyceum

16:00 Ouders en leerlingen krijgen een voorlichting over het reilen en zeilen
25 april
op het Spinoza Lyceum door leden van de schoolleiding en leerlingen
(wo)
18:00 van het Spinoza Lyceum.

Vox-klassen

18 mei
(vrij)

We nodigen de leerlingen van groep 7 van harte uit om een
15:00 presentatie van onze 1ste jaars mee te beoordelen. Zo kunnen de
nieuwsgierige leerlingen en hun ouders goed zien hoe we werken in
16:15 projecten. Daarna is er tijd om met leerlingen en docenten in gesprek
te gaan.

Clusius
College

30 mei
(wo)

14:00
Proefles voor de leerlingen en een informatiebijeenkomst voor
ouders.
15:30

Het 4e
Gymnasium

30 mei
(wo)

14:00
Open middag.
16:30

Cburg College 30 mei

14:30 De leerlingen krijgen een (korte) presentatie, een praktische
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(wo)

voorbeeldles en een rondleiding door het gebouw.
16:30

Mundus
College

6 juni
(wo)

13:00
Om 13:00 start de informatie bijeenkomst, aansluitend kunnen de
leerlingen een workshop volgen.
15:00

Het
Amsterdams
Lyceum

6 juni
(wo)

13:30
Kijk voor meer informatie over deze voorlichting voor groep 7
leerlingen en hun ouders op onze website.
16:00

Hyperion
Lyceum

6 juni
(wo)

14:00
Informatie over onze school in kleine groepen bij mentoren en een
rondleiding door de school.
16:00

Cygnus
Gymnasium

13 juni
(wo)

Na ontvangst krijgen zevendegroepers en hun ouders een
14:00
presentatie over het Cygnus Gymnasium, een echte les en een
rondleiding door Cygnianen. Vooraf aanmelden per mail:
15:30
th.peters@cygnusgymnasium.nl

Hubertus &
Berkhoff

20 juni
(wo)

14:00
Er zijn rondleidingen in de school, onder andere zien de leerlingen de
keukens, de bakkerijen, de restaurants en de theorielokalen.
16:00

PO: Aandachtspunten Kernprocedure 2018 vanuit het Samenwerkingsverband VO
Het Samenwerkingsverband VO wilt u graag een aantal punten onder de aandacht brengen:






Als uit de LAT, CAP en/of SEM een lwoo aanwijzing of toelaatbaarheid tot PrO blijkt, dan moet
dit (aanvullende) advies door de basisschool worden gegeven. Dus ook als ouders CAP en/of
SEM weigeren, maar de LAT wel in de lwoo criteria valt, dient de basisschool dit aan een
vmbo-niveau aanvullende advies te geven.
Het is een misvatting dat het basisschooladvies een plaatsingsbesluit is. Het advies als besluit
geldt enkel voor het onderbouwde niveau-advies. Het VO is verantwoordelijk voor de juiste
plaatsing en weegt hierin ook de (extra) ondersteuningsbehoefte van de leerling mee.
Het PO is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedegen advies op niveau en
ondersteuningsbehoefte. Externe partijen (zoals ABC/Atlas) of aanvullende toetsen kunnen
hierbij ondersteunen.
Wordt mogelijk een voortgezet speciaal onderwijs advies gegeven, dan graag contact
opnemen met het onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband VO.

PO: Aanmeldroute leerlingen met advies tussenvoorziening, praktijkonderwijs, kopklas,
internationale schakelklas of voortgezet speciaal onderwijs
1. Basisschooladvies registreren in ELK - Uiterlijk 26 januari:
Voor leerlingen die het basisschooladvies kopklas of praktijkonderwijs hebben gekregen of
leerlingen die in verband met hun ondersteuningsbehoefte waarschijnlijk naar een
internationale schakelklas, tussenvoorziening of naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan,
moeten deze adviezen uiterlijk 26 januari in ELK zijn opgenomen en dan kan er een
aanmeldformulier voor deze leerlingen worden uitgedraaid uit ELK.
2. Aanmelden bij passende school - Tussen maandag 29 januari en vrijdag 9 februari:
Ouders melden hun kind aan bij een school passend bij hun basisschooladvies evt met het
advies voor de benodigde ondersteuning (VSO, tussenvoorziening). Een aanmeldformulier
vindt de basisschool voor hen in ELK.
3. Vrijgeven oki-doc’s - uiterlijk 7 februari:
Aansluitend aan de aanmelding gaan de scholen beoordelen of ze de leerlingen kunnen
plaatsen/ hen de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Hiervoor is het van belang dat het
oki-doc beschikbaar is van deze leerlingen. Uiterlijk 7 februari moeten deze oki-doc’s zijn
vrijgegeven.
4. Terugkoppeling plaatsbaarheid - uiterlijk 23 februari:
De VO-school laat de ouders weten of hun kind plaatsbaar is (evt. onder voorbehoud
toekenning toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband VO).
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PO: Registreren alle basisschooladviezen in ELK - Uiterlijk 7 februari
De gesprekken met ouders en leerlingen over hun basisschooladvies worden uiterlijk 2 februari
gevoerd, waarna op 7 februari de deadline is om de basisschooladviezen in ELK te registreren van
alle overstapleerlingen.
PO: Voorselectie vakscholen - Uiterlijk 7 maart
De Amsterdamse vakscholen zijn de culinaire vakschool het Hubertus & Berkhoff, het Mediacollege
Amsterdam en IVKO Kunstschool. Als een leerling een vakschool op zijn/haar voorkeurslijst wilt
zetten, moet een voorselectie met goed gevolg zijn doorlopen. Pas als de vakschool dit in ELK heeft
verwerkt, wordt de vakschool getoond als keuzemogelijkheid in het persoonlijke aanmeldformulier met
schoolkeuzes en kan de vakschool bij aanmelding als voorkeur worden geregistreerd. Ook als een
leerlingen de vakschool als tweede, derde of lagere voorkeur wil opnemen, moet een positieve
voorselectie zijn gedaan. Uiterlijk 7 maart heeft de voorselectie plaatsgevonden. Zie voor meer
informatie over de voorselectie (intakes) de websites van de betreffende vakscholen.
VO: Keuzelijsten van VO-scholen
Komende maandag 22 januari zullen twaalf keuzelijsten, er is een keuzelijst voor elk
basisschooladvies (met en zonder lwoo), worden verzonden naar iedereen van het VO die in ELK
werkt. Dit ter controle. In ELK kunnen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd tot uiterlijk vrijdag 26
januari a.s..
De week erna zullen deze keuzelijsten naar de VO-besturen worden verzonden ter controle, waarna
ze op 14 februari gepubliceerd worden. Basisscholen vinden ze dan op de aanmeldformulieren in ELK
en overige geïnteresseerden kunnen ze op www.voschoolkeuze020.nl vinden voor leerlingen van
basisscholen die niet in ELK registreren (de zogenoemde buitenleerlingen).
Van de keuzelijsten maakt een leerling een voorkeurslijst door de schoolkeuzes een cijfer te geven.
De meest favoriete school krijgt het cijfer 1, die tweede keuze het cijfer 2 enzovoort. Op donderdag 9
februari worden de keuzelijsten van VO-scholen op de aanmeldformulieren gepubliceerd en
beschikbaar voor de basisscholen.

Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het vriendelijke verzoek uw vraag niet aan alle instanties apart te richten, maar een keuze te maken.
Onderling is voldoende contact om uw vraag adequaat te beantwoorden of u naar de juiste
instantie/persoon te verwijzen.







Het tijdpad, de Kernprocedure 2018 en de presentatie te gebruiken in de voorlichting voor
ouders vindt u hier onder het kopje 'algemene documenten'.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders www.voschoolkeuze020.nl staat een
heel aantal veel gestelde vragen met antwoorden genoteerd over de kernprocedure.
Vragen over ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte van een leerling of passend onderwijs
in het VO kan worden gesteld aan het Samenwerkingsverband VO www.swvadam.nl
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de VO-school van voorkeur.
Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs consument) kan vragen van ouder(s)/verzorger(s)
beantwoorden. www.onderwijsconsument.nl
Voor vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die
bestuursbeheerders vindt u op deze pagina bij het kopje ‘algemene documenten’.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.
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Twee rectificaties
In deze nieuwsbrief vindt u een tweetal rectificaties:
1. Open dag groep 7 Barlaeus Gymnasium
2. Voorrangsregels broertje/zusje en kind van personeel
Rectificatie 1: Open dag groep 7 Barlaeus Gymnasium
Per abuis is gisteren in het overzicht van de open dagen een fout geslopen bij de open dagen voor
groep 7 van het Barlaeus. Hieronder is het juiste overzicht van de voorlichtingsmomenten van groep 7
opgenomen. Bekijk vooral ook de website www.voschoolkeuze020.nl voor het meest recente
overzicht. VO-scholen die hieronder ontbreken, kunnen hun voorlichtingsmomenten melden via
helpdesk@elkadam.nl en dan worden deze online toegevoegd.
School

Datum Tijd

Toelichting voorlichting voor groep 7

Barlaeus
Gymnasium

16
maart
(vrij)

08:30 Ongeveer 50 kinderen kunnen vier uur meelopen met het reguliere
rooster, aanmelden kan via deze link: https://tinyurl.com/open-dag12:30 groep-7-Barlaeus

Barlaeus
Gymnasium

16
maart
(vrij)

13:45 Musical optreden voor maximaal 200 kinderen plus korte introductie
over de school, aanmelden kan via deze link:
15:30 https://tinyurl.com/open-dag-groep-7-Barlaeus

De Nieuwe
Havo

14:00
18 april
Open middag.
(wo)
16:00

Mundus
College

13:00
25 april
Om 13:00 start de informatie bijeenkomst, aansluitend kunnen de
(wo)
leerlingen een workshop volgen.
15:00

Spinoza
Lyceum

16:00 Ouders en leerlingen krijgen een voorlichting over het reilen en zeilen
25 april
op het Spinoza Lyceum door leden van de schoolleiding en leerlingen
(wo)
18:00 van het Spinoza Lyceum.

Vox-klassen

18 mei
(vrij)

We nodigen de leerlingen van groep 7 van harte uit om een
15:00 presentatie van onze 1ste jaars mee te beoordelen. Zo kunnen de
nieuwsgierige leerlingen en hun ouders goed zien hoe we werken in
16:15 projecten. Daarna is er tijd om met leerlingen en docenten in gesprek
te gaan.

Clusius
College

30 mei
(wo)

14:00
Proefles voor de leerlingen en een informatiebijeenkomst voor
ouders.
15:30

Het 4e
Gymnasium

30 mei
(wo)

14:00
Open middag.
16:30

Cburg College

30 mei
(wo)

14:30
De leerlingen krijgen een (korte) presentatie, een praktische
voorbeeldles en een rondleiding door het gebouw.
16:30

Mundus
College

6 juni
(wo)

13:00
Om 13:00 start de informatie bijeenkomst, aansluitend kunnen de
leerlingen een workshop volgen.
15:00

Het
Amsterdams
Lyceum

6 juni
(wo)

13:30
Kijk voor meer informatie over deze voorlichting voor groep 7
leerlingen en hun ouders op onze website.
16:00
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Hyperion
Lyceum

6 juni
(wo)

14:00
Informatie over onze school in kleine groepen bij mentoren en een
rondleiding door de school.
16:00

Cygnus
Gymnasium

13 juni
(wo)

Na ontvangst krijgen zevendegroepers en hun ouders een
14:00
presentatie over het Cygnus Gymnasium, een echte les en een
rondleiding door Cygnianen. Vooraf aanmelden per mail:
15:30
th.peters@cygnusgymnasium.nl

Hubertus &
Berkhoff

20 juni
(wo)

14:00
Er zijn rondleidingen in de school, onder andere zien de leerlingen de
keukens, de bakkerijen, de restaurants en de theorielokalen.
16:00

Rectificatie 2: Voorrangsregels broertje/zusje en kind van personeel
De voorrangsregels voor broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen en voor kinderen van
personeelsleden zal worden afgebouwd. Enkele VO-scholen hebben deze gefaseerde afschaffing in
2010 al ingezet, de overige VO-scholen zijn in 2016 gevolgd. Als overgangsregel voor VO-scholen die
dit jaar starten met de afbouw, geldt dat er voorrang is voor broertjes en/of zusjes van zittende
leerlingen die op 01 oktober 2016 stonden ingeschreven, en voor kinderen van personeelsleden die
op 01 oktober 2016 in dienst van het VO-schoolbestuur waren.

Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het vriendelijke verzoek uw vraag niet aan alle instanties apart te richten, maar een keuze te maken.
Onderling is voldoende contact om uw vraag adequaat te beantwoorden of u naar de juiste
instantie/persoon te verwijzen.







Het tijdpad, de Kernprocedure 2018 en de presentatie te gebruiken in de voorlichting voor
ouders vindt u hier onder het kopje 'algemene documenten'.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders www.voschoolkeuze020.nl staat een
heel aantal veelgestelde vragen met antwoorden genoteerd over de kernprocedure.
Vragen over ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte van een leerling of passend onderwijs
in het VO kan worden gesteld aan het Samenwerkingsverband VO www.swvadam.nl
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de VO-school van voorkeur.
Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs consument) kan vragen van ouder(s)/verzorger(s)
beantwoorden. www.onderwijsconsument.nl
Voor vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die
bestuursbeheerders vindt u op deze pagina bij het kopje ‘algemene documenten’.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.
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In deze 9e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de
voortgang lezen van de Amsterdamse Kernprocedure
overstap PO-VO 2018. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de
Kernprocedure.
De onderwerpen van deze nieuwsbrief:






PO: Deadline invoeren basisschooladviezen in ELK en definitief
maken oki-doc’s
PO: De aanmeldformulieren
PO: Vakscholen en Loot-/Damu-klassen niet automatisch op de
keuzelijsten
PO en VO: Hardheidsclausule
PO en VO: Hoe werkt de plaatsingsgarantie in de Centrale Loting &
Matching?

PO: Deadline invoeren basisschooladviezen in ELK en definitief
maken oki-doc’s
Volgens het Tijdpad Kernprocedure is aanstaande woensdag 7 februari het
laatste moment waarop de basis-scholen het (definitieve)
basisschooladvies moet vastleggen. Belangrijk is dat dit eerst binnen het
eigen LAS gebeurt (ParnasSys, ESIS e.d.) waarna dat advies via OSO uit
wordt gewisseld met ELK (synchroniseren). Daarna zijn beide systemen
actueel.
Voor leerlingen met het advies praktijkonderwijs of Kopklas en leerlingen
met een ondersteuningsbehoefte passend bij een tussenvoorziening of
voortgezet speciaal onderwijs, zal ook het oki-doc in ELK definitief moeten
worden gemaakt uiterlijk woensdag 7 februari. Pas dan kan de VO-school
het oki-doc inzien en de complete aanmelding in behandeling worden
genomen (behandelfase). Een instructie voor het compleet maken van een
oki-doc is te vinden op handleiding.elkadam.nl.
Voor de overige leerlingen moet het oki-doc uiterlijk maandag 5 maart
ingevuld zijn en de definitieve status hebben.
PO: De aanmeldformulieren
Er bestaan in Amsterdam twee verschillende soorten aanmeldformulieren
die het basisonderwijs uit ELK kan halen:
1. Voor leerlingen met het advies praktijkonderwijs of Kopklas en
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte passend bij een
tussenvoorziening of voortgezet speciaal onderwijs. Wanneer in ELK bij
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een leerling één van deze adviezen of mate van ondersteuning is
geregistreerd, kan er een aanmeldformulier worden gedownload. De
aanmeldperiode is tot uiterlijk vrijdag 9 februari.
2. Voor leerlingen met het advies vmbo-b t/m vwo (vmbo met of zonder
leerwegondersteunend onderwijs - lwoo). Wanneer in ELK één van deze
adviezen is geregistreerd, kan vanaf woensdag 14 februari in ELK een
aanmeldformulier worden gedownload. Op dit aanmeldformulier staan ook
de schoolkeuzes die leerlingen hebben, passend bij het basisschooladvies
(met of zonder lwoo). Aanmelden kan tussen 5 en 16 maart.
Beide aanmeldformulieren moeten worden ingevuld door ouders en
worden ondertekend door zowel ouders als de basisschool. Deze nemen
ouders mee bij de aanmelding voor het Amsterdamse VO. Mocht het
basisschooladvies en/of de benodigde ondersteuning gewijzigd worden
nadat ouders een aanmeldingsformulier hebben ontvangen, dat moet dat
gewijzigde advies vastlegt worden in ELK, print de basisschool een nieuw
aanmeldformulier voor ouders en overhandigt het aan hen.
PO: Vakscholen en Loot-/Damu-klassen niet automatisch op de
keuzelijsten
De Amsterdamse vakscholen zijn de culinaire vakschool Hubertus &
Berkhoff, het Mediacollege Amsterdam en IVKO Kunstschool. Het
Calandlyceum, Gerrit van der Veen College en Zuiderlicht College hebben
speciale topsportklassen waar leerlingen alleen aangemeld kunnen worden
als ze daarvoor geselecteerd zijn; een LOOT-klas of Damu-klas.
Als een leerling een vakschool of een Loot-/Damu-klas op zijn/haar
voorkeurslijst wilt zetten, moet de (vak)school deze leerling registeren in
ELK als zijnde ‘voorgeselecteerd’. Dit doen zij uiterlijk 7 maart. Pas dan
kan dit bij aanmelding als voorkeur worden geregistreerd en wordt deze
getoond als keuzemogelijkheid in het persoonlijke aanmeldformulier. Ook
als een leerlingen de vakschool of Loot-/Damu-klas als tweede, derde of
lagere voorkeur wil opnemen, moet de geschiktheid hiervoor in ELK door
de (vak)school zijn opgenomen. Zie voor meer informatie over de
voorselectie (intakes) de websites van de betreffende vakscholen of
scholen met topsportklassen.
PO en VO: Hardheidsclausule
In de keuzegids staat het volgende: "Een VO-school mag een klein aantal
leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke
kenmerken, gezondheidssituatie en/of thuissituatie. Dit is de zogenoemde
hardheidsclausule. Als jij, je ouders of de basisschool denkt dat je
daarvoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders dit voor de
aanmelding bespreken met de VO-school. Je ouders moeten goed kunnen
onderbouwen waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt.
Ook als jullie denken dat de VO-school geen leerlingen uit hoeft te loten.
De VO-school beslist of je in aanmerking komt voor directe plaatsing via
de hardheidsclausule."
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Het gaat om het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) tot een plaatsing op
een specifieke VO-school die voor het verstrijken van de aanmeldperiode
moet zijn gedaan. De meeste VO-scholen geven ouder(s)/verzorger(s)
voor het verstrijken van de aanmeldperiode (16 maart) uitsluitsel over het
verzoek. Wanneer de VO-school besluit de toekenning na het verstrijken
van de aanmeldperiode te doen of besluit het verzoek niet te honoreren,
zal de leerling een voorkeurslijst moeten maken en zich daarmee moeten
aanmelden bij de VO-school van eerste voorkeur uiterlijk 16 maart.
PO en VO: Hoe werkt de plaatsingsgarantie in de Centrale Loting &
Matching?
De Amsterdamse VO-scholen geven een plaatsingsgarantie aan leerlingen
die een voorkeurslijst inleveren met voldoende scholen;




vier VO-scholen voor de adviezen vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (al
deze adviezen met en zonder lwoo);
zes VO-scholen voor de adviezen vmbo-t (met en zonder lwoo) en
vmbo-t/havo;
twaalf VO-scholen voor de adviezen havo, havo/vwo en vwo.

Het gaat hier om het aantal verschillende VO-scholen, indien een VOschool meerdere keren op een voorkeurslijst voorkomt telt die maar als
één VO-school.
Voorafgaand aan de Centrale Loting & Matching wordt capaciteit van de
Amsterdamse VO-scholen ingevoerd in de lotingscomputer. Als bij de
uitvoering van de Centrale Loting & Matching blijkt dat met de opgegeven
capaciteit niet alle leerlingen (met voldoende lange voorkeurslijst)
geplaatst kunnen worden, dan is de lotingscomputer zo geprogrammeerd
dat er in elke brugklas een extra stoel kan worden bijgezet om alle
leerlingen (met voldoende lange voorkeurslijst) geplaatst te krijgen.
Als de lotingscomputer op deze manier niet alle leerlingen met voldoende
lange voorkeurslijst heeft kunnen plaatsen, dan vindt er een bestuurlijk
inspanningsoverleg plaats tussen de VO-schoolbesturen om te bepalen
waar nog extra capaciteit gecreëerd kan worden om ook deze leerlingen
met voldoende lange lijsten te plaatsen op een VO-school van hun
voorkeur. De notaris houdt toezicht of dit proces op ordelijke wijze
verloopt. Op donderdag 5 april weten alle leerlingen met de
plaatsingsgarantie op welke VO-school van hun voorkeurslijst ze zijn
geplaatst.
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Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het vriendelijke verzoek uw vraag niet aan alle instanties apart te richten,
maar een keuze te maken. Onderling is voldoende contact om uw vraag
adequaat te beantwoorden of u naar de juiste instantie/persoon te
verwijzen.











Het tijdpad, de Kernprocedure 2018 en de bijlage zijn hier te vinden
onder het kopje 'Kernprocedure, tijdpad en bijlage'.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde vragen
met antwoorden genoteerd over de kernprocedure.
Vragen over ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte van een
leerling of passend onderwijs in het VO kan worden gesteld aan het
Samenwerkingsverband VO www.swvadam.nl
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de
VO-school van voorkeur. Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs
consument) kan vragen van ouder(s)/verzorger(s) beantwoorden.
www.onderwijsconsument.nl
Op de pagina handleiding.elkadam.nl staan veel instructies en
handleidingen over het werken met ELK. Voor vragen over ELK kunt
u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst met die
bestuursbeheerders vindt u op deze pagina bij het kopje ‘algemene
documenten’. De helpdesk van ELK helpt alle bestuursbeheerders
LAS/ELK graag verder als zij uw vragen niet kunnen beantwoorden.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.

20 / 20

