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Procedure schoolwisseling in het voortgezet 

onderwijs 2022  
 

 

De samenwerkende schoolbesturen en scholen van het Samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs Amsterdam-Diemen verbeteren de procedure voor schoolwisseling. Samen zorgen 

we ervoor dat leerlingen die van school wisselen en leerlingen die naar Amsterdam verhuizen 

uiterlijk voor aanvang van de zomervakantie weten naar welke school ze gaan. 

 

Van school wisselen is voor elke leerling ingrijpend. Weg uit een vertrouwde omgeving, om 

op een andere school in te stromen op een plek die beter past. Met in veel gevallen een 

negatieve ervaring, namelijk het advies om af te stromen. De scholen hebben de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om schoolwisseling zo soepel mogelijk te laten verlopen, 

zodat de leerling de schooltijd weer zo snel mogelijk kan hervatten. In een leeromgeving die 

hij of zij prettig vindt én nodig heeft.  

 

Plaatsingsproblemen met schoolwisselaars 

Schoolwisseling verloopt nog lang niet altijd soepel. Na de zomervakantie zijn er elk jaar 

weer leerlingen die niet kunnen starten na de zomervakantie, voor sommigen is er zelfs na de 

herfstvakantie nog geen plek gevonden. Daarmee staan deze leerlingen al gelijk op 

achterstand, cognitief en sociaal-emotioneel. Dat is schadelijk voor hun leerprestaties en hun 

zelfbeeld, ze krijgen een flinke knauw. Niet vreemd dat scholen die veel zij-instromers 

opvangen, zorgen hebben over de motivatie en het gedrag van deze overstappers.   

 

Ons gezamenlijke doel is dat geen enkele leerling aan het schooljaar begint zonder 

school. 

Daar is iedereen het mee eens. Daarom hebben de schoolbesturen en schooldirecteuren een 

betere procedure gemaakt voor schoolwisseling. Gedurende het schooljaar proberen scholen 

te voorkomen dat leerlingen van school moeten wisselen door hen tijdig de ondersteuning te 
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bieden die zij nodig hebben. Wanneer sprake is van extra ondersteuning zorgen scholen voor 

een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Op basis van tussentijdse evaluatie beoordeelt de 

school of de ondersteuning werkt, of dat een aanpassing nodig is. De onderwijsadviseurs van 

het Samenwerkingsverband kunnen hierbij advies geven. In het voorjaar doen scholen een 

eindevaluatie op basis van het OPP. Zij bespreken mogelijk afstromende leerlingen in het 

zorg(advies)team, waarna een definitief advies aan de leerling volgt.  

 

Als een leerling ondanks deze inspanningen toch naar een andere school moet, regelen 

scholen dat onderling. Zo vroeg en zorgvuldig mogelijk en met een volledig ingevuld 

schoolwisselaarsformulier. Scholen zorgen voor goede overdrachtsdocumenten, spreken 

elkaar daarop aan en nodigen dan pas de leerling uit. Voor het vinden van een beschikbare 

onderwijsplaats kunnen scholen gebruik maken van de online matchingstool van LISA, het 

leerlingvolgsysteem van het Samenwerkingsverband. Scholen die in het voorjaar al weten 

hoeveel plaatsen ze beschikbaar hebben, zetten die er dan al in. In juni kunnen de grote 

schoolbesturen een plaatsingstafel organiseren voor hun scholen om schoolwisselaars 

onderling te plaatsen. De overige schoolbesturen kunnen eventueel een gezamenlijke 

plaatsingstafel organiseren.  

 

Aan het eind van het schooljaar, in de laatste week, zetten alle scholen hun beschikbare 

onderwijsplaatsen verplicht in de online matchingstool, net als welke onderwijsplaatsen ze 

nog zoeken. Dan wordt duidelijk welke beschikbaarheid er bij scholen is én welke 

schoolwisselaars zij nog hebben. Matching van beschikbare en gevraagde onderwijsplaatsen 

kan dan plaatsvinden. Dat is eenvoudig te doen, maar werkt alleen als iedereen dit doet.  

 

De overstapcoördinator 

Alle schooldirecteuren wijzen een overstapcoördinator aan binnen de school die zorgt voor 

een soepelere overstap van leerlingen. De overstapcoördinator: 

• vervult een spilfunctie binnen de school, en is het aanspreekpunt voor andere 

scholen en het Samenwerkingsverband. 

• zet alle beschikbare en gezochte onderwijsplekken uiterlijk vrijdag 15 juli in de 

matchingstool. 

• is goed telefonisch bereikbaar, ook nog in de eerste dagen van de 

zomervakantie. Leerlingen kunnen dan alsnog worden geplaatst. 
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Zo zorgen we er samen voor dat geen enkele leerling zonder school aan het schooljaar 

begint. Mocht er onverhoopt nog een leerling geen plek op een nieuwe school hebben 

gekregen, dan blijft de leerling op de eigen school. 

 

 

  



Tijdpad schoolwisselaars
2022

November 2021 - januari 2022
Scholen bespreken leerlingen met achterblijvende leerresultaten en bieden de 
ondersteuning die ze nodig hebben. In geval van extra ondersteuning stellen ze een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.

Februari / maart 2022
Scholen doen een tussenevaluatie van het OPP/de leerresultaten van de leerling. 
Waar nodig stellen ze de ondersteuning bij, bespreken de leerlingen in het intern 
zorgteam en/of het zorgadviesteam en bieden extra ondersteuning.

April / mei 2022
Scholen doen een eindevaluatie van het OPP/de leerresultaten van de leerling. 
Ze bespreken mogelijk afstromende leerlingen in het intern zorgteam en met 
leerplicht of het zorgadviesteam.

Rond 15 juni 2022

Scholen geven een definitief advies aan de leerling.
In geval van uitstroom vult de school het schoolwisselaarsformulier volledig in 
meldt de leerling in overleg met ouders en leerling aan bij een andere school. 
Schoolbesturen kunnen een plaatsingstafel organiseren om leerlingen van school te 
plaatsen op en van hun andere scholen.

Uiterlijk 15 juli 2022
(laatste dag van het schooljaar in 2022)

De overstapcoördinatoren hebben het aantal beschikbare en gezochte plaatsen in 
de digitale matchingstool gezet.
Zij benutten de online matchingstool om contact op te nemen met andere scholen 
om leerlingen te plaatsen.

18 juli  - 20 juli 2022
De overstapcoördinatoren gaan door met de plaatsing van leerlingen.
Bij complexe situaties kunnen ze het advies vragen aan de onderwijsadviseurs van 
het Samenwerkingsverband.
De ontvangende school neemt contact op met de ouders en maakt een afspraak 
voor intake van de leerling voordat het nieuwe schooljaar start.

Voor de start van schooljaar 
2022/2023

De ontvangende school heeft een intakegesprek met de leerling en zorgt voor 
definitieve plaatsing van de leerling.
De oorspronkelijke school checkt of de leerling is geplaatst en schrijft deze uit.
Een leerling die niet is geplaatst blijft op de eigen school.

Start schooljaar 2022/2023 Alle leerlingen zijn geplaatst en beginnen op dag één aan het nieuwe schooljaar.
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Procedure verhuisleerlingen  

Plaatsingsproblemen met verhuisleerlingen 

Als gezinnen naar Amsterdam verhuizen en ouders hun kinderen aanmelden bij een 

middelbare school, plaatst de school de kinderen doorgaans op een wachtlijst. Omdat ouders 

onzeker zijn van plaatsing op die school, melden zij hun kinderen bij meerdere scholen aan, 

waardoor zij op verschillende wachtlijsten staan. Vaak weten deze verhuisleerlingen pas tegen 

het eind van het schooljaar op welke school zij het volgende schooljaar kunnen starten. En 

dat is vervelend, want in een vreemde stad is de school een belangrijk ankerpunt en een 

leerling wil zich kunnen voorbereiden op de school waar hij terecht gaat komen. 

Schoolbesturen hebben onderlinge afspraken gemaakt om verhuisleerlingen zo snel mogelijk 

te plaatsen.  

 

Ons gezamenlijk doel is dat elke verhuisleerling een warm welkom krijgt en met 

voorrang wordt geplaatst. 

We willen verhuisleerlingen van buiten Amsterdam zo snel mogelijk laten starten met een 

fijne schooltijd. Daarom is in Amsterdam afgesproken om hen met voorrang te plaatsen. 

Wettelijk is geregeld dat ouders hun kind schriftelijk aanmelden voor toelating tot een 

school. De school kan advies inwinnen van de onderwijsadviseurs van het 

Samenwerkingsverband over het niveau en de ondersteuning van de verhuisleerling, 

bijvoorbeeld in geval van leerlingen uit het buitenland. Als de school aangeeft vol te zitten, 

moet het maximumaantal leerlingen transparant zijn1 en geeft de school uitsluitsel over de 

datum van de toelatingsbeslissing. Wanneer de aanmelding voor het komend schooljaar is, 

kan de school de ouders de mogelijkheid bieden hun kind op een belangstellingslijst te 

plaatsen2. Ook kan de school de ouders hulp bieden bij het vinden van een school die 

mogelijk wel plaats heeft. In juni kunnen schoolbesturen, die een plaatsingstafel voor 

 
1 Brief over Toelatingsbeleid en toegankelijkheid van de minister voor PO en VO d.d. 23 maart 2022 
2 Deze lijst heeft geen wettelijke basis en een schoolbestuur kan op basis hiervan geen toelatingsbesluit nemen en 

deze mag ook niet leiden tot voorrang bij de daadwerkelijke aanmelding.  
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schoolwisselaars organiseren, de nog niet geplaatste verhuisleerlingen meenemen om ze op 

een van hun scholen te plaatsen.  

 

Ouders van buiten Amsterdam zijn mogelijk minder goed op de hoogte van het 

onderwijsaanbod in Amsterdam. De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband 

kunnen deze ouders informatie geven over het brede scala van scholen en 

opleidingsmogelijkheden. Dan zijn ouders geïnformeerd over de diverse mogelijkheden 

binnen het voortgezet onderwijs in Amsterdam.  

 

Zo zorgen we er samen voor dat de verhuisleerling bij de start van het nieuwe schooljaar, 

samen met zijn klasgenoten, kan beginnen. Mochten er in de zomervakantie nog 

verhuisleerlingen naar Amsterdam komen, dan helpt het Samenwerkingsverband om zo 

spoedig mogelijk een onderwijsplek voor hen te vinden. 

 

 

 

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen 

30 april 2022 

 



Tijdpad verhuisleerlingen
2022

Gedurende het schooljaar

Scholen plaatsen leerlingen na een schriftelijke aanmelding. Als de school vol is, 
geeft de school in haar antwoord het maximumaantal leerlingen aan een deelt mee 
wanneer zij over de toelating beslissen. Eventueel biedt de school de mogelijkheid 
de leerling op een belangstellingenlijst te plaatsen. De school kan de ouders hulp 
bieden bij het vinden van een school die wel plaats heeft. 

Vanaf 1 juni 2022
De scholen kunnen nog niet geplaatste verhuisleerlingen doorverwijzen naar het 
Samenwerkingsverband.
De onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband geven ouders vanaf 1 juni 
voorlichting over het brede scala van scholen en opleidingsmogelijkheden.

Rond 15 juni 2022
Schoolbesturen die een plaatsingstafel organiseren, plaatsen nog niet geplaatste 
verhuisleerlingen met voorrang op een van hun scholen.
De ontvangende school neemt contact op met de ouders en maakt een afspraak 
voor intake van de leerling.

Uiterlijk 15 juli 2022 
(laatste dag van het schooljaar in 2022)

De ontvangende school heeft een intakegesprek met de verhuisleerling en zorgt 
voor definitieve plaatsing van de leerling.
Het Samenwerkingsverband checkt of de leerling is geplaatst.

Start schooljaar 2022/2023 Alle verhuisleerlingen zijn geplaatst en beginnen op dag één aan het nieuwe 
schooljaar.




