
 

 

Wijziging aanmeldingsprocedure in de Kernprocedure vanwege: 
- overheidsmaatregelen wegens Covid-19 

- besluit kansrijk plaatsen  

OSVO en ELK hebben besloten de aanmeldingsprocedure aan te passen en aan te vullen. De redenen 
voor aanpassing alsook de wijzigingen van de Kernprocedure worden hieronder beschreven en 
toegelicht.  
 
Digitaal aanmelden 
 
De Kernprocedure 2021 gaat uit van een persoonlijke aanmelding van leerlingen bij de school van 
eerste voorkeur. Deze wijze van aanmelden leidt tot een groot aantal verplaatsingen van leerlingen 
en hun ouders. Ook brengt deze wijze van aanmelden veel bezoekers in de scholen. Omdat de 
overheidsmaatregelen vanwege Covid-19 erop gericht zijn grootschalige verplaatsingen te 
voorkomen wordt de aanmeldingsprocedure gewijzigd. Besloten is de aanmelding van leerlingen dit 
jaar geheel digitaal te laten plaatsvinden.  
 
Kansrijk plaatsen 
 
Er is sprake geweest van minder leergroei tijdens de perioden van schoolsluiting. Om te voorkomen 
dat leerlingen blijvend negatieve gevolgen ondervinden van de schoolsluitingen in het afgelopen jaar 
heeft de gemeente Amsterdam de schoolbesturen in het PO  gevraagd dit jaar leerlingen kansrijk te 
adviseren. In aanvulling daarop hebben de schoolbesturen VO, verenigd in OSVO, besloten om 
leerlingen met een dubbeladvies de mogelijkheid te bieden bij de aanmelding aan te geven of zij  
voorkeur hebben voor een plaatsing op het  hoogste niveau van hun advies. Dubbeladviezen in 
Amsterdam zijn de adviezen basis/kader, vmbo-t/havo, en havo/vwo. 
Indien er voldoende belangstelling is onder leerlingen met een dubbeladvies voor plaatsing op het 
hoogste niveau, zullen de scholen zich inspannen deze optie aan te bieden door voor hen (een) 
klassen (klas) op het hoogste niveau te formeren. Het is niet zeker of scholen ook hiertoe overgaan. 
Dat is afhankelijk van een aantal factoren. Scholen hebben wel een inspanningsverplichting, geen 
garantieverplichting. Scholen die meedoen aan kansrijk plaatsen van leerlingen met een 
dubbeladvies staan vermeld op de keuzelijst van VO scholen behorend bij het persoonlijk 
aanmeldformulier van de leerling.  
Het hoogste niveau van het dubbeladvies kan alleen worden aangeboden door scholen die ook de 
capaciteitsgroep van het hoogste niveau van het dubbeladvies aanbieden.   
Leerlingen met een dubbeladvies kunnen alleen hun voorkeur aangeven voor het hoogste niveau bij 
scholen die ook de capaciteitsgroep van het hoogste niveau van het dubbeladvies aanbieden. Dit 
betekent voor leerlingen met een dubbeladvies het volgende: 

- leerlingen met een dubbeladvies basis/kader kunnen alleen kiezen voor kader op scholen 

die daarnaast ook de capaciteitsgroep vmbo-kader aanbieden 

- leerlingen met een dubbeladvies vmbo-t/havo kunnen alleen kiezen voor havo op scholen 

die daarnaast ook de capaciteitsgroep havo aanbieden en niet op (categorale) scholen die 

alleen de capaciteitsgroepen havo aanbieden.  

- leerlingen met een dubbeladvies havo/vwo kunnen zich alleen aanmelden voor vwo op 

scholen die daarnaast ook de capaciteitsgroep vwo aanbieden en niet voor (categorale) 

scholen die alleen de capaciteitsgroep vwo (inclusief gymnasium) aanbieden.  

Verder geldt dat niet álle scholen leerlingen met een dubbeladvies kunnen plaatsen in een klas op 
het hoogste niveau. Op de keuzelijst van het persoonlijk aanmeldformulier staat vermeld welke 
scholen deze optie aanbieden.  
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Effect op de oorspronkelijk vastgestelde capaciteitsgroepen 
 
Het plaatsen op het hoogste niveau vindt plaats binnen de ruimte van de vastgestelde 
capaciteitsgroepen zoals in de keuzegids is aangegeven. 
 
De extra klassen havo en vwo voor leerlingen met een dubbeladvies gaan dus niet ten koste van de 
capaciteit havo en vwo zoals door de scholen eerder in de Keuzegids kenbaar is gemaakt. De extra 
klassen havo en vwo komen namelijk uit de capaciteitsgroep van het dubbeladvies. Leerlingen met 
een enkelvoudig advies hebben door de uitbreiding van keuzes voor leerlingen met een 
dubbeladvies geen kleinere kans om een plaats te krijgen op de opgegeven voorkeursscholen.  
 
Geen garantie op plaatsing het hoogste niveau 
 
De leerlingen met een dubbeladvies loten net als leerlingen met een enkelvoudig advies in de 
capaciteitsgroep van het schooladvies, ongeacht of zij voorkeur hebben voor een plaats op het 
niveau van het dubbeladvies of op het hoogste niveau. Bij de loting en matching is – net zo zoals dat 
voor andere profielklassen het geval is- de volgorde van de voorkeursscholen leidend en niet de 
keuze voor het type brugklas. 
 
Indien een leerling met een dubbeladvies kiest voor plaatsing op het hoogste niveau wil dat niet 
zeggen dat de leerling ook inderdaad op de betreffende school op het hoogste niveau kan worden 
geplaatst. Sprake kan zijn van onvoldoende aanmeldingen voor de klas op het hoogste niveau of juist 
van overaanmelding voor het hoogste niveau. In beide gevallen krijgt de leerling met het 
dubbeladvies op de school waar deze is ingeloot een plaats aangeboden op het niveau van zijn 
dubbeladvies. Na het eerste brugklasjaar kan de leerling op deze school uiteraard doorstromen naar 
het hoogste niveau van zijn basisschooladvies. 
 
Plaatsingsgarantie uit de Kernprocedure 
 
De plaatsingsgarantie uit de kernprocedure houdt in een garantie op een plaatsing op één van de 
door de leerling opgegeven voorkeursscholen. De plaatsingsgarantie geeft geen garantie aan 
leerlingen met een dubbeladvies op een plaatsing op het hoogste niveau van een dubbeladvies.  
 
Aanvulling en wijziging van de aanmeldingsprocedure 
 
Het digitaal aanmelden in combinatie met het verruimen van de keuzemogelijkheden voor 
leerlingen met een dubbeladvies vraagt om een aanpassing van de procedure voor de aanmelding 
van leerlingen voor het regulier onderwijs (met of zonder LWOO (vmbo) zoals opgenomen in 
hoofdstuk 4 van de Kernprocedure. 
 
De inleiding van hoofdstuk 4, paragraaf 4.3, paragraaf 4.4. (stappenplan aanmelding) en paragraaf  
4.6, die de aanmelding van leerlingen voor het regulier onderwijs (met of zonder LWOO) 
beschrijven, komen te vervallen. Daarvoor in de plaats treedt onderstaande procesbeschrijving en 
stappenplan.  
 
Stappen bij aanmelding voor leerlingen in het regulier onderwijs (met of zonder LWOO): 
● Ouders/wettelijke verzorgers ontvangen via de basisschool een email van ELK (afzender 

noreply@elkadam.nl) uiterlijk op 8 maart 2021.  

● De email bevat een link en het ELK-nummer van hun kind. Het ELK nummer is de 

gebruikersnaam.  Via de link kunnen ouders/wettelijke verzorgers een account en wachtwoord 

aanmaken voor de aanmelding van hun kind. Met de gebruikersnaam en wachtwoord kunnen 
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ouders/wettelijke verzorgers inloggen op het ouderportaal www.elkadam.nl en de gegevens van 

hun kind zien alsook een knop naar de aanmeldformulier.  

● Het door ELK gebruikte emailadres van de ouder(s)/wettelijke verzorger(s) is afkomstig uit het 

leerlingadministratiesysteem (LAS) van de basisschool. Indien in het LAS meerdere 

emailadressen van ouders staan geregistreerd wordt gebruik gemaakt van het eerste e-

mailadres dat in het LAS van de basisschool staat geregistreerd.  

● Op het persoonlijk aanmeldformulier staan de naam van de leerling, geboortedatum, geslacht, 

naam van de basisschool, het ELK-leerlingnummer, en het schooladvies. Ouders/wettelijke 

verzorgers controleren de juistheid van de gegevens van hun kind. Indien de gegevens onjuist 

zijn dienen ouders/wettelijke verzorgers contact op te nemen met de basisschool. De 

basisschool kan de gegevens wijzigen in ELK, waarna een nieuw aanmeldformulier in het 

ouderportaal wordt klaargezet.  

● Op het persoonlijk aanmeldformulier staat ook de lijst van VO-scholen met alle 

capaciteitsgroepen waarvoor de leerling zich kan aanmelden met zijn/haar basisschooladvies. 

Leerlingen met een dubbeladvies kunnen dit jaar behalve voor de capaciteitsgroep van het 

dubbeladvies ook hun voorkeur opgeven voor het hoogste niveau van hun advies op de scholen 

die de betreffende capaciteitsgroep aanbieden. Ze mogen één niveau kiezen maar ook beide 

niveau’s. Indien de leerling kiest voor beide niveaus (het niveau van het dubbeladvies én het 

hoogste niveau) dan geldt dit als één schoolkeuze. De leerling loot voor de betreffende school 

een keer mee. Bij de loting en matching wordt geen onderscheid gemaakt tussen beide niveau’s.  

● Ouders/wettelijke verzorgers kunnen vanaf 8 maart 2021 tot en met 19 maart 2021 hun kind 

(uitsluitend) digitaal aanmelden bij de school van eerste voorkeur en overige scholen van 

voorkeur in het ouderportaal van ELK. Ouders dienen hun voorkeurslijst in één keer in te dienen. 

Op 19 maart 2021 om 23.59 uur sluit het aanmeldproces en is aanmelden niet meer mogelijk.  

● Als de leerling gebruik wil maken van een voorrangsregel op een VO-school van eerste voorkeur, 

dan dient dit op de voorkeurslijst aangegeven te worden. Hiermee is de leerling niet 

automatisch geplaatst, maar heeft de leerling recht op voorrang in de Centrale Loting & 

Matching. Een leerling kan alleen voorrang verzilveren bij de VO-school die bovenaan de lijst 

staat. 

● Willen ouders/wettelijke verzorgers voor hun kind een beroep doen op de hardheidsclausule 

dan moeten ouders/wettelijke verzorgers voorafgaand aan de sluiting van de 

aanmeldingsperiode, dus voor 19 maart, zich met dit verzoek melden bij de VO-school van 

voorkeur. Indien het beroep op de hardheidsclausule is gehonoreerd dan plaatsen 

ouders/wettelijke verzorgers de school die het beroep op de hardheidsclausule heeft 

gehonoreerd op de plaats van eerste voorkeur. Vanwege het systeem van digitaal aanmelden 

moeten ouders/wettelijke verzorgers die een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule wél 

een volledige voorkeurslijst invullen. Dit heeft geen gevolgen voor de toepassing van de 

hardheidsclausule. 

● Vanwege de digitale aanmelding moeten leerlingen die zich voor een beperkt aantal scholen wil 

aanmelden en géén gebruik willen maken van de plaatsingsgarantie dit jaar toch een volledige 

voorkeurslijst van scholen invullen. Het invullen van een volledige voorkeurslijst heeft geen 

gevolgen voor de verdere procedure. Indien de leerling een aanbod wordt gedaan dat niet wordt 

gewenst kan de leerling het aanbod afwijzen.  

● Een volledige voorkeurslijst houdt in: 

- twaalf voorkeursscholen bij een havo advies of hoger; 

- zes voorkeursscholen bij een vmbo-t advies; 

- zes voorkeursscholen bij een vmbo-t/havo advies, ongeacht of de leerling zich aanmeldt 

voor vmbo-t, vmbo-t/havo, of havo   
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- vier scholen bij een vmbo-b/k en vmbo-k advies.  

● Ouders/wettelijke verzorgers bevestigen de voorkeurslijst in het systeem ELK en slaan het 

aanmeldingsformulier en de voorkeurslijst op. Nadat een definitieve keuze is gemaakt kunnen 

de gemaakte keuzes niet meer worden gewijzigd. Er kunnen geen wijzigingen meer worden 

doorgegeven in opgegeven voorkeursscholen. Ook de volgorde van voorkeur kan niet meer 

worden gewijzigd.  

● Ouders/wettelijke verzorgers ontvangen nadat zij de aanmelding hebben bevestigd en 

opgeslagen van ELK een bevestiging van aanmelding met een link om de voor het kind 

doorgegeven keuzes te kunnen inzien. Ouders kunnen het ingevulde aanmeldformulier voor 

zichzelf uitprinten.  

● De VO school van eerste voorkeur (dat is de VO-school die bovenaan de lijst staat) controleert in 

de week na sluiting van de periode waarin leerlingen kunnen worden aangemeld welke van de  

aangemelde leerlingen voorrang hebben of een (gehonoreerd) beroep op de hardheidsclausule 

hebben gedaan en geven dit door aan ELK.  

● Indien een voorrangsregel of de hardheidsclausule wordt toegepast of afgewezen ontvangen 

ouders daarvan een bevestiging per e-mail van ELK. 

Hulp en ondersteuning 
 
Ouders/wettelijke verzorgers die niet in staat zijn om hun kind digitaal aan te melden kunnen de 
basisschool van hun kind vragen om hen daarbij te ondersteunen.   
 
Indien ouders/wettelijke verzorgers technische problemen ondervinden bij het digitaal aanmelden 
dan kunnen ouders zich wenden tot [servicedesk.ouders@elkadam.nl] of bellen naar het volgende 
telefoonnummer (020-8119944). De Servicedesk is op werkdagen bereikbaar tussen 4 t/m 24 maart 
van 9:00 uur tot 17:00 uur.  
 
Let op: de aanmelding voor de KOPklas of VSO school, tussenvoorziening, school voor 
praktijkonderwijs of ISK wordt echter niet gewijzigd en vindt plaats conform hetgeen is beschreven 
in paragraaf 4.1. en 4.2. Ook  de wijze van aanmelden voor LOOT en DAMU scholen (4.5) en de 
regels voor aanmelding voor profielklassen en vakscholen (4.5.) ondergaan geen wijziging.  
 
Buitenleerlingen: 
Het is voor buitenleerlingen buiten de regio Amsterdam niet mogelijk om zich volgens bovenstaande 
procedure aan te melden. Zij zijn immers nog niet geregistreerd in ELK. Voor buitenleerlingen geldt 
daarom de volgende procedure. 
 
● Ouders/wettelijke verzorgers  van buitenleerlingen kunnen hun kind aanmelden vanaf 8 maart 

2021 tot uiterlijk 18 maart  2021 bij de Servicedesk van ELK (servicedesk.ouders@elkadam.nl). Zij 

verzenden  een e-mail met in de onderwerpregel ‘Aanmelding VO buitenleerling’ waarin zij de 

volgende gegevens verstrekken: 

- roepnaam, tussenvoegsel, achternaam van de leerling; 

- basisschooladvies; 

- telefoonnummer; 

● De servicedesk registreert de leerling in ELK. Ouders/wettelijke verzorgers ontvangen na 

aanmelding via een email van ELK persoonlijke inloggegevens voor toegang tot het ouderportaal 

in ELK (Elektronisch Loket). 

● Ouders/wettelijke verzorgers van de buitenleerlingen hebben na inloggen in het ouderportaal 

toegang tot het persoonlijk aanmeldformulier voor hun kind op dezelfde wijze als leerlingen van 

mailto:servicedesk.ouders@elkadam.nl
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de basisscholen uit Amsterdam. De uiterste aanmelddatum is dezelfde, namelijk 19 maart 23.59 

uur.  

● Ouders controleren de juistheid van de gegevens van hun kind zoals in ELK is geregistreerd. 

Indien de gegevens onjuist zijn dienen ouders contact op te nemen met de Servicedesk van ELK.  

● Buitenleerlingen die geen basisschooladvies hebben gekregen melden zich niet aan bij ELK maar 

bij de VO-school van hun eerste keuze. De VO school van eerste keuze beoordeelt het niveau en 

registreert de leerling vervolgens met dit niveau in ELK. Daarna stuurt de VO-school een e-mail 

voor het aanmaken van een account in ELK en het opstellen en indienen van de voorkeurslijst.  

● De verdere procedure verloopt op dezelfde wijze als voor leerlingen van basisscholen in 

Amsterdam.  

 
*** 
 
 


