
Nodig: pennen en papier!



Programma  

• Opdracht 1: wat vind ik belangrijk bij schoolkeuze?  

• Welke informatiebronnen zijn er? 

• Opdracht 2: betrouwbare informatie zoeken over scholen 

• Opdracht 3: voorlopige voorkeurslijst samenstellen en data 

open dagen opzoeken 

• Afsluiting    



Opdracht 1 (5 minuten) 

• Wat vind ik belangrijk bij de schoolkeuze? 

• Verschillen tussen ouder en kind  

• Schrijf vijf steekwoorden op, los van elkaar!  



Sportief

Streng

Huiswerkvrij

Samenwerken

Schone toiletten

Kleine school

Hulp bij dyslexie

Dicht bij huis

Nieuw schoolgebouw

Grote school

Creatief

Internationaal erkend diploma

Jezelf zijn

Les in het Engels

Kleine klassen

Actieve leerlingenraad

Verre schoolreizen

Veel eigen verantwoordelijkheid

Aanpak pesten

Bijles of huiswerkbegeleiding

Hoge scores

Onderwijskwaliteit

Extra aanbod hoogbegaafde leerlingen

Gemengde populatie

Nieuwe omgeving

Christelijk

Islamitisch

Geen godsdienst

Veilig

Van niveau switchen

Toegankelijke docenten

Ouderbijdrage

Joods

Technisch

Latijn en Grieks

Les via iPad (geen boeken)

Populair

Muzikaal

Veel buitenruimte

Spaans leren

Italiaans leren

Gezonde kantine

Koken

Planten en dieren

Glijbaan

Video’s maken en Photoshop



Rondvraag: wat heb je opgeschreven? 



Vervolg opdracht 1 (5 minuten)  

• Ouder en kind: ondervraag elkaar 

 Hoe ben je op de vijf steekwoorden gekomen?  

 Kom samen tot vijf gemeenschappelijke punten  

• Rondvraag: was het lastig? Welke punten zijn gesneuveld? 

• Wie heeft het laatste woord bij jullie thuis over de 

schoolkeuze?  



basisschool 8	jaar

vwo 
6	jaar

Pad naar de toekomst
werk leven	lang	leren

havo 
5	jaar

vmbo (b/k/t) 
4	jaar

universiteit 
minimaal	3	jaar

hbo 
4	jaar

mbo 
1	tot	4	jaar

pro 
	6	jaar



Mogelijke schooladviezen

✓ praktijkonderwijs
✓ vmbo-b
✓ vmbo-b/k
✓ vmbo-k 
✓ vmbo-t 
✓ vmbo-t/havo
✓ havo
✓ havo/vwo
✓ vwo (atheneum, gymnasium) 

✓ kopklas 



Cijfers uit 2021
✓ Bijna 8.000 leerlingen deden mee aan de centrale loting & matching van 

2021. 1061 leerligen van buiten Amsterdam. 

✓ Voor alle adviezen gemiddeld werd 77% van de leerlingen geplaatst op de 
1e voorkeur. Voor leerlingen met een havo/vwo-advies was de kans 
daarop het laagst (63%). 

✓ 92% van de leerlingen kreeg een plek binnen de top-3 van hun 
voorkeurslijst. 97% van de leerlingen kreeg een plek binnen de top-5. 

✓ 175 leerlingen kwamen buiten de top 5.

✓ Houd rekening met een teleurstelling, het blijft een loting! 



Data 2023 

✓ Definitief schooladvies: uiterlijk 15 februari 2023

✓ Open dagen: januari en februari 2023

✓ Aanmelding: 6 maart t/m 16 maart 2023

✓ Plaatsingsuitslag: 6 april 2023 (online in te zien) 

✓ Eindtoets: 18, 19 en 20 (facultatief) april 2023  

✓ Heroverweging schooladvies: uiterlijk 2 juni 2023



Betrouwbare bronnen  

• www.onderwijsconsument.nl/scholenzoeker  

• www.scholenopdekaart.nl 

• www.schoolkeuze020.nl 

• www.onderwijsinspectie.nl 

http://www.onderwijsconsument.nl/scholenzoeker
http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.schoolkeuze020.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/


Opdracht 2 (15 minuten)  

• Rondvraag: wie heeft er al een paar scholen voor op de 

voorkeurslijst?  

• Zoek informatie op over de scholen die jullie belangrijk 

vinden (het gezamenlijke lijstje van vijf steekwoorden) 

• Gebruik hierbij de betrouwbare bronnen (10 minuten) 



Opdracht 3: 10 minuten  

• Maak een voorlopige voorkeurslijst op basis van de informatie die je 

hebt gevonden, minimaal 4 of 6 voorkeuren  

• Zoek de data voor open dagen op  

• Gebruik hiervoor de website www.schoolkeuze020.nl 

• Rondvraag: welke school staat op nummer 1? Is dit dezelfde keuze 

als die je eerst had?  



Afsluiting 

• Bezoek minimaal 4, 6 of 10 scholen tijdens de open dagen 

• Volg lesjesochtenden of lesjesmiddagen 

• Stel vragen aan docenten, leerlingen en eventueel de 

zorgcoördinator  

• Vragen?  

• Heb je na afloop nog vragen over schoolkeuze, basisschooladvies of 

de Centrale Loting- en Matching? Neem dan contact op met OCO! 


