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Geachte dames en heren, 

Advisering voortgezet onderwijs 

Op grond van gegevens van vorderingen van uw kind, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsresultaten, 
indrukken en bevindingen van de leraren, werkhouding en werklust van uw kind, is een definitief verwijzingsadvies 
voor het voortgezet onderwijs door de school opgesteld. 

Vandaag is per reguliere post het schooladviesformulier aan u verstuurd. Het formulier is standaard in Rotterdam. 
We zijn verplicht deze standaard te gebruiken en kunnen er qua inhoud en vormgeving niets aan veranderen of 
verduidelijken.  

Als u het schooladviesformulier in de bus krijgt, is het navolgende van belang. 

Onder punt I staan algemene gegevens van uw kind. 

Onder punt II staat het verwijsadvies van de Rotterdamse Schoolvereniging. Op het formulier wordt geen toelichting 
op dit advies gegeven. Ook onder punt II wordt een unieke aanmeldcode vermeld. Deze code moet bij de VO-
school van uw eerste keuze worden aangeleverd. Met deze code kan de betreffende school uw aanmelding in 
behandeling nemen en te zijner tijd een digitale versie van het onderwijskundige rapport van uw kind bij de 
Rotterdamse Schoolvereniging opvragen. Alleen een VO-school die via u in bezit is gekomen van de unieke code 
kan een dergelijke actie uitvoeren. Binnenkort ontvangt u ter informatie een papieren versie van het 
onderwijskundige rapport. Na ontvangst van dit rapport vragen wij u om op school langs te komen 
en desgewenst (het is dus niet verplicht) een papieren versie van het onderwijskundig rapport te tekenen en 
eventueel te voorzien van opmerkingen. Met dit alles wordt voldaan aan de bepalingen in de Plaatsingswijzer, die in 
Rotterdam van kracht is. 

Onder punt III worden de schoolgegevens en contactpersoon vermeld. 

Tenslotte leest u de instructie van punt IV goed door. Daarna geeft u uw schoolvoorkeuren op de juiste wijze aan en 
ondertekent u de lijst. 

Het is goed erop te wijzen dat de aanmeldcode slechts voor één school tegelijk te gebruiken is. Als een aanmelding 
in behandeling wordt genomen, blokkeert deze aanmeldcode aanmeldingen bij andere scholen. Het kan voorkomen 
dat een aanmelding niet tot het gewenste resultaat leidt. Dan moet eerst de aanmeldcode door de VO-school van uw 
eerste keuze worden vrijgegeven, alvorens u uw kind kunt aanmelden bij een school van uw tweede keuze. Ook 
daar heeft u de (vrijgegeven) aanmeldcode weer nodig; die (tweede) school zal ernaar vragen. 

In verband met de maatregelen die zijn genomen rond het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19-virus 
kan de aanmelding bij een school anders verlopen dan dat we zijn gewend. Ik beveel u aan de site van de scholen 
van uw keuze te bestuderen.  

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met een vriendelijke groet, 

Y.C.A. Hermans, adjunct-directeur 

 

 

  

 
 

 


