
Proces aanmeldingsperiode in drie stappen

De aanmeldingsperiode voor leerlingen die van de basisschool naar een Amsterdamse VO-
school overstappen is van 7 tot en met 18 maart 2016. In deze periode worden alle leerlingen 
die deel gaan nemen aan de centrale loting en matching ingevoerd in MEPS (Matchings- En 
PlaatsingsSysteem). 

Wat wordt er ingevuld en ingeleverd door de basisschool en de ouder(s) bij de VO-school van eerste 
voorkeur? Hoe komt de juiste voorkeurslijst van VO-scholen in MEPS te staan? Hoe wordt er gecon-
troleerd of het juiste in MEPS staat ingevoerd? Welke documenten en formulieren worden er ge-
bruikt in deze periode? 

Deze en nog meer vragen over de aanmeldingsperiode worden hieronder beantwoord.

Voor de leerlingen en de betrokken ouders, basisschoolmedewerkers en VO-schoolmedew-
erkers is hieronder de procedure van de aanmelding in drie stappen beschreven: 
1. Basisschool print persoonlijke voorkeurslijst uit MEPS
2. VO-school voert de voorkeurslijst in MEPS en ouder(s) controleren ingevoerde gegevens 
3. Ouder(s) ondertekenen de definitieve registratie in MEPS

Let op: 
  Bij elke stap zijn de ouder(s) van de leerling aanwezig.
  Er wordt bij iedere stap om een handtekening van de ouder(s) gevraagd.
  Stap 2 en 3 vindt op een en hetzelfde moment plaats op de school van eerste voorkeur.
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Stap 1: Basisschool print persoonlijke voorkeurslijst uit MEPS 

De basisschool print uit MEPS de persoonlijke voorkeurslijst voor de leerlingen. Dit formulier wordt ingevuld, 
de voorkeurslijst van VO-scholen wordt ingevuld en het formulier wordt ondertekend door zowel de ouder(s) 
als de basisschool. Hieronder is een voorbeeld van dit formulier te vinden. 
De titel van dit formulier is: 

Aanmeldformulier met voorkeurslijst van VO-scholen 
aanmelding leerjaar 1 2016-2017  

Versie 22.02.2016 

Samen met het burgerservicenummer is dit het enige document dat moet worden meegebracht naar de aan-
melding bij de VO-school van eerste voorkeur tussen 7 en 18 maart. 

LET OP: In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen formulier uit ELKK meer nodig voor de aanmelding. 

Buitenleerlingen: Leerlingen van basisscholen die geen toegang tot MEPS hebben, hebben geen persoonlijke 
voorkeurslijst. Zij kunnen op www.verenigingosvo.nl/povo de lijst van VO-scholen vinden die passen bij het ba-
sisschooladvies. Deze buitenleerlingen gaan met hun burgerservicenummer, een document van hun basisschool 
waar het basisschooladvies staat genoteerd en hun VO-schoolvoorkeuren naar de school van eerste voorkeur.  
De volgende stappen zijn gelijk aan die van leerlingen waarvan de basisschool wel toegang heeft tot MEPS.

Stap 1, afbeelding van eerste helft van het aanmeldformulier met voorkeurslijst van VO-scholen:

http://www.verenigingosvo.nl/povo


Stap 2: VO-school voert de voorkeurslijst in in MEPS en ouder(s) controleren ingevoerde gegevens  

De VO-school van eerste voorkeur registreert in MEPS de aanmelding van de leerling, enkele contactgegevens 
en neemt de VO-schoolvoorkeuren over in MEPS. Indien van toepassing wordt ook de voorrang op de eerste 
school van voorkeur ingevoerd. Als alles in MEPS staat genoteerd, slaat de VO-medewerker de ingevoerde ge-
gevens op. 

Wanneer de VO-school de gegevens heeft ingevoerd in MEPS, kan er een controledocument worden geprint. 
Dit geprinte document wordt ter controle van alle ingevoerde gegevens aan de ouder(s) gegeven.

Op dit moment kan de VO-medewerker de ingevoerde gegevens in MEPS nog wijzigen. Mochten er wijzigingen 
nodig zijn, dan print de VO-medewerker na de wijzigingen opnieuw het controledocument voor de ouder(s).
De titel van dit controledocument is:

Controle op aanmelding met voorkeurslijst van VO-scholen  
aanmelding leerjaar 1 2016-2017 

Is het controledocument correct en akkoord? Dan tekent de ouder dit en maakt de medewerker van de VO-
school de aanmelding definitief door op de knop ‘definitief maken’ te klikken. 

Stap 2, afbeelding van de eerste helft van het controledocument:

 



Stap 3: Ouder(s) ondertekenen de definitieve registratie in MEPS 

Na de controle is de aanmelding definitief gemaakt door de medewerker van de VO-school. Hiermee worden 
de ingevoerde gegevens in MEPS bevroren en kan de VO-medewerker het definitieve aanmeldingsdocument in 
tweevoud printen en ook dit document wordt ondertekend door de ouder(s).
De titel van dit definitieve aanmeldformulier met voorkeurslijst is:

Definitief aanmeldformulier met voorkeurslijst van VO-scholen  
aanmelding leerjaar 1 2016-2017 

De ouder(s) ontvangen een exemplaar als bewijs van de aanmelding en de VO-school bewaart een exemplaar 
voor hun administratie. 

Stap 3, afbeelding van de eerste helft van het definitieve aanmeldingsdocument:


