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Algemeen 
U treft hier de procedure aan, die de SVOK-scholen hanteren voor de aanmelding en toelating van de 

nieuwe leerlingen voor de brugklassen.  

o Voor de aanmelding voor de Kennemer Praktijkschool verwijzen we naar de website van deze school: 

https://praktijkschool.kennemercollege.nl/aanmelding-en-toelating/ 

o Voor de toelatingsprocedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften verwijzen wij u 

naar: www.svok.nl/ouders/protocollen.  

De vaststelling van het aantal toe te laten leerlingen voor schooljaar 2022-2023 

De capaciteit voor toelating van aspirant-leerlingen wordt bepaald door het bevoegd gezag van SVOK. 

Bonhoeffercollege 

Het Bonhoeffercollege laat 280 leerlingen toe.   

 

Jac. P. Thijsse College 

Het Jac. P. Thijsse College laat 380 leerlingen toe. 

Binnen het totaal aantal plaatsen worden circa 180 plaatsen gereserveerd voor TTO-leerlingen.  

 

Kennemer College 

Het Kennemer College afdeling mavo/havo/vwo laat 380 leerlingen toe. 

Het Kennemer College afdeling mavo/havo laat 225 leerlingen toe. 

Voor het Kennemer College afdeling vmbo beroepsgericht geldt in beginsel geen maximum.  

 

Kennemer Praktijkschool  

Leerlingen voor wie vóór 1 oktober van het jaar waarvoor toelating wordt gevraagd een aanvraag is inge-

diend bij de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) over toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en over 

wie de RVC vervolgens positief heeft geadviseerd worden toegelaten tot de Kennemer Praktijkschool.  

 

De toelatingscriteria per school 

Bonhoeffercollege 

Om toegelaten te kunnen worden tot de brugklas van het Bonhoeffercollege moet één van de volgende 

situaties van toepassing zijn: 

 

1. Minimaal een mavo-advies (vmbo-tl) van de basisschool.   

 

2. Leerlingen met een beroepsgericht of gl-advies zijn niet toelaatbaar.  

 

3. Plaatsing in een mavo/havo-brugklas of een havo/vwo-brugklas geschiedt op basis van het advies van 

de basisschool. 

 

4. Leerlingen met minimaal havo-advies van de basisschool, met daarbij een positief advies van de 

groepsleerkracht kunnen op het aanmeldingsformulier aangeven dat zij voor de gymnasiumplusklas 

in aanmerking willen komen. Bij twijfel of in geval van over-aanmelding kan een selectieles worden 

ingezet om te bepalen of een leerling in de gymnasiumplusklas geplaatst kan worden.   

https://praktijkschool.kennemercollege.nl/aanmelding-en-toelating/
http://www.svok.nl/ouders/protocollen
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Jac. P. Thijsse College 

Om toegelaten te kunnen worden tot de brugklas van het Jac. P. Thijsse College moet één van de            

volgende situaties van toepassing zijn:  

 

1. Minimaal een mavo-advies (vmbo-tl) van de basisschool. 

 

2. Leerlingen met een beroepsgericht of gl-advies zijn niet toelaatbaar. 

 

3. Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een mavo/havo-klas of in een havo/vwo-klas. Dit 

is aan de ontvangende school, die bij de plaatsing de informatie van de basisschool betrekt. 

 

4. Om toegelaten te kunnen worden tot het Tweetalig Onderwijs (TTO) gelden aanvullend de volgende  

       eisen: 

      * De leerling levert, tegelijk met het inschrijfformulier, een motivatiebrief in. 

      * Uit aanvullende informatie van de leerkracht groep 8 blijkt dat de leerling geschikt is voor plaatsing  

          in een TTO-klas. 

      * Bij twijfel of in geval van over-aanmelding kan een leerling worden uitgenodigd voor een gesprek  

   voordat de toelating definitief is. 

 

5. Om toegelaten te kunnen worden tot de brugklas vwo TTO-allround gelden de volgende aanvullende 

eisen:  

* De leerling krijgt minimaal een vwo-advies van de basisschool. 

* De leerling levert, tegelijk met het inschrijfformulier, een motivatiebrief in. 

* Uit aanvullende informatie van de leerkracht groep 8 blijkt dat de leerling geschikt is voor plaatsing   

          in een vwo TTO-allround klas. 

* Bij twijfel of in geval van over-aanmelding kan een leerling worden uitgenodigd voor een gesprek  

   voordat de toelating definitief is. 

 

Kennemer College mavo/havo/vwo  

Om toegelaten te kunnen worden tot de mavo/havo-brugklas van het Kennemer College moet de        

volgende situatie van toepassing zijn:  

o Minimaal een mavo-advies van de basisschool.  

n.b: Indien er sprake is van een gewijzigd advies op grond van de eind Cito of eindtoets wordt o.a. in  

overleg met de basisschool bepaald of plaatsing in de mavo/havo-brugklas passend is.  

 

Om toegelaten te kunnen worden tot de havo/vwo-brugklas van het Kennemer College moet de volgende 

situatie van toepassing zijn:  

o Minimaal een havo-advies van de basisschool.  

 

Om toegelaten te kunnen worden tot de atheneum/gymnasiumbrugklas van het Kennemer College moet 

de volgende situatie van toepassing zijn:  

o Minimaal een vwo-advies van de basisschool. Leerlingen met een gemengd advies havo/vwo worden in 

de havo/vwo-klas geplaatst. 
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o Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een mavo/havo-klas of in een havo/vwo-klas. Dit is 

aan de ontvangende school, die bij de plaatsing de informatie van de basisschool daarin nadrukkelijk 

meeweegt. 

 

Na aanmelding kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een plus-programma. Dit is voor leerlingen 

die meer uitdaging kunnen gebruiken of voor wie de gewone lessen soms te langzaam gaan. Deze leer-

lingen gaan aan de slag met projecten die je niet direct in het reguliere programma tegenkomt.  

 

Kennemer College mavo/havo 

Om toegelaten te kunnen worden tot de mavo/havo-brugklas en havo-brugklas van het Kennemer       

College moet één van de volgende situaties van toepassing zijn: 

 

1. Een mavo-advies (vmbo tl), mavo/havo of havo-advies van de basisschool.  

 

2. Leerlingen met een gemengd kader/mavo-advies zijn mogelijk toelaatbaar, na overleg met de basis-

school.  

 

3. Plaatsing in een mavo/havo-brugklas of havo-brugklas geschiedt op basis van het advies van de basis-

school. 

 

4. Leerlingen met een gemengde leerweg advies zijn toelaatbaar. 

  

Kennemer College beroepsgericht 

Om toegelaten te kunnen worden tot de brugklas vmbo beroepsgericht van het Kennemer College moet 

één van de volgende situaties van toepassing zijn: 

 

1. Minimaal een advies vmbo beroepsgericht van de basisschool. 

 

2. Leerlingen met een kader/mavo-advies worden toegelaten op de locatie Beroepsgericht in de vmbo 

beroepsgerichte brugklas.  

 

Kennemer Praktijkschool  

Voor de toelatingscriteria van de Kennemer Praktijkschool verwijzen wij verder naar de website:  

praktijkschool.kennemercollege.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://praktijkschool.kennemercollege.nl/
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De wijze van aanmelding  

1. In november worden de aanmeldingsformulieren1 afgeleverd bij de basisscholen. Deze formu-  

lieren zijn tevens te verkrijgen op de open dagen en de informatieavonden van de scholen.  

 

2. Door invulling van het aanmeldingsformulier krijgt de school informatie over: 

• Naam, adres, postcode en woonplaats van de leerling 

• De naam van de basisschool 

• De naam van de leerkracht groep 8 

• Het basisschooladvies 

• De toelaatbaarheid 

• De toelatingscode: aspirant-leerling die bij voorrang toegelaten wordt 

• De voorkeur voor een school en eventueel alternatieve keuzes voor wat betreft mavo/havo/vwo.  

• Als op het aanmeldingsformulier geen tweede of derde keuze is aangegeven, wordt ervan         

uitgegaan dat de tweede keuze geen SVOK-school is. 

 

3. Ouders kunnen hun kinderen individueel aanmelden bij de SVOK-school van hun keuze, maar   

collectieve aanmelding via de basisschool is de standaard werkwijze. 

 

4. De aanmelding loopt tot dinsdag 8 maart 2022. 

 

5. De basisscholen, die collectief per school de aanmelding verzorgen, sturen deze verzamelde aan-

meldingsformulieren naar de desbetreffende school. Deze dienen uiterlijk dinsdag 8 maart 2022 

binnen te zijn.  

 

6. De dossiers (waaronder het OKR2) dienen uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 in OSO aangeleverd te 

zijn.  

 

7. De plaatsingsprocedure start vanaf maandag 28 maart 2022. 

 

8. Vanaf donderdag 21 april 2022 kunnen ouders en basisscholen op de hoogte worden gesteld van 

de beslissing tot plaatsing of afwijzing. 

 

9. Gewijzigde adviezen op grond van de eindcito of eindtoets kunnen tot uiterlijk woensdag 18 mei 

2022 (=streefdatum) schriftelijk door de basisschool worden ingediend. Bij een gewijzigd advies 

kunnen wij de eerste schoolkeuze niet garanderen, maar wij hebben wél altijd een plek binnen 

onze andere SVOK-scholen. Graag ontvangen wij in dat geval de naam van het vriendje of      

vriendinnetje bij wie de leerling in de klas wil zitten, zodat we daar waar mogelijk rekening mee 

kunnen houden. 

 

 
1 Aanmeldingsformulier wordt ingevuld door de ouders 
2
 Onderwijskundige overdrachtsrapportage: deze is te vinden op www.svok.nl  

 

http://www.svok.nl/
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Soms heeft een leerling voorrang bij toelating 

Mits aangemeld uiterlijk dinsdag 8 maart 2022 geldt voor sommige aspirant-leerlingen dat zij met     

voorrang worden toegelaten. In het bijzonder gaat het om aspirant-leerlingen die al een broertje of zusje 

op de school van aanmelding hebben of hebben gehad en om aspirant-leerlingen waarvan de ouder 

werkzaam is op één van de SVOK-scholen. Deze voorrangsregels worden hieronder toegelicht.  

 

Ook voor aspirant-leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte geldt dat zij een bijzondere positie 

hebben.   

In welke volgorde vindt toelating plaats?  

Bij het bepalen welke aangemelde aspirant-leerlingen tot de school worden toegelaten (de selectie) 

wordt de volgende volgorde aangehouden: 

1. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, waarvoor dus op school extra begeleiding en 

ondersteuning nodig is, geldt een van de reguliere aanmelding afwijkende procedure. Onze scholen 

moeten er namelijk voor zorgen dat juist deze leerlingen altijd een passende plek krijgen. De school 

weigert een aanmelding van een aspirant-leerling met extra ondersteuningsbehoefte indien de school 

niet in diens ondersteuningsbehoefte kan voorzien. SVOK heeft in dat geval de plicht om in overleg 

met de ouders, het Samenwerkingsverband en de basisschool een andere, passende school te vinden.  

 

2. Aspirant-leerlingen die al een broertje of zusje op de school van aanmelding hebben (of hebben      

gehad), worden met voorrang toegelaten.  

 

3. Als een ouder van een aspirant-leerling werkzaam is op één van de SVOK-scholen en dit het functio-

neren van de leerling op deze school negatief kan beïnvloeden, en de aspirant-leerling daarom wordt 

aangemeld bij een andere school van SVOK, wordt de aspirant-leerling bij deze andere school met 

voorrang toegelaten.  

 

4. Voor de overige aspirant-leerlingen is, wanneer sprake is van over-aanmelding, het wervingsgebied 

van de school bepalend. Onder het wervingsgebied van het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffer-

college wordt verstaan: de gemeenten CAL (Castricum, Akersloot, Limmen), Heemskerk, Uitgeest,  

Heiloo, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef. Onder het wervingsgebied van het Kennemer  

College wordt verstaan: de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en Velsen-Noord.  

 

Hoe wordt er geselecteerd bij over-aanmelding?  
 

Het is mogelijk dat er, na toepassing van de genoemde voorrangsregels, méér aangemelde aspirant-leer-

lingen zijn dan dat er plaats is op de school. In dat geval is sprake van ‘over-aanmelding’. Het maximaal 

aantal toe te laten leerlingen per school/opleiding staat op pagina 2. Bij over-aanmelding garandeert 

SVOK in elk geval plaatsing op één van haar scholen.  

 

1. Bij over-aanmelding vraagt de school eerst aan de ouders die het verst weg wonen of zij kunnen       

instemmen met plaatsing van hun kind op een andere school van SVOK.  
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2.  Als na toepassing van het bepaalde in de vorige stap (1) nog steeds sprake is van over-aanmelding, 

dan vindt de selectie als volgt plaats: 

 

A) Wanneer de over-aanmelding dusdanig is dat er plaats is voor alle aangemelde aspirant-leer-

lingen die binnen het wervingsgebied wonen, worden deze aspirant-leerlingen allen toegelaten. 

Voor zover er dan nog plaats is, vindt onder de groep van aspirant-leerlingen die woonachtig zijn 

buiten het wervingsgebied loting plaats onder toezicht van een notaris.  

 

Of: 

 

B) Wanneer de over-aanmelding dusdanig is dat er zelfs geen plaats is voor alle aangemelde           

aspirant-leerlingen die binnen het wervingsgebied wonen, worden de aspirant-leerlingen die 

woonachtig zijn buiten het wervingsgebied niet toegelaten. Vervolgens wordt ten behoeve van de 

selectie het wervingsgebied verkleind. Bij het Jac. P. Thijsse College en het Bonhoeffercollege    

beperkt het gebied zich dan tot: de gemeenten CAL, Uitgeest, Heiloo en het postcodegebied 1960 

t/m 1964 van Heemskerk. Bij het Kennemer College beperkt het gebied zich tot: de gemeenten 

Beverwijk en Heemskerk. De aspirant-leerlingen die woonachtig zijn binnen dit verkleinde gebied 

worden toegelaten. Onder de groep van aspirant-leerlingen die woonachtig zijn binnen het     

(oorspronkelijke) wervingsgebied maar buiten het verkleinde gebied vindt daarna (onder toezicht 

van een notaris) loting plaats. 

 

Niet eens met de uitkomst?  

De ouders die het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing kunnen het College van Bestuur van SVOK 

vragen om een heroverweging. Een verzoek hiertoe dient binnen twee weken na toezending van het      

besluit schriftelijk en gemotiveerd bij het College van Bestuur te worden ingediend. Het College van      

Bestuur hoort de verzoeker alvorens een besluit te nemen, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond is, en 

beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. In bijzondere gevallen kan deze termijn door het 

College van Bestuur, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de verzoeker, worden verlengd met nog 

eens vier weken.  
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Relevante data voor schooljaar 2022-2023 

 

8 maart 2022   uiterste datum voor aanmelding 

 

11 maart 2022   uiterste datum inleveren digitaal dossier in OSO 

 

28 maart 2022   start plaatsingsprocedure 

 

21 april 2022   bekendmaking plaatsing/afwijzing aan ouders/leerlingen 

 

18 mei 2022   uiterste datum schriftelijk indienen gewijzigd advies 
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Overige informatie 

 

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de teamleiders van de brugklassen: 

 

Bonhoeffercollege 

www.bonhoeffer.nl        0251-659119 

Mw. M. Roet   m.roet@bonhoeffer.nl  

 

Jac. P. Thijsse College    

www.jpthijsse.nl  brugklas@jpthijsse.nl    0251-652571  

Mw. I. Overes   iov@jpthijsse.nl  

 

Kennemer College mavo/havo/vwo 

bullerlaan.kennemercollege.nl       0251-234150 

Mw. D. Groenman  d.groenman@kennemercollege.nl 

Mw. L. Archidona  l.archidona@kennemercollege.nl  

 

Kennemer College mavo/havo       0251-249944 

mavohavo.kennemercollege.nl 

Mw. A. Solbes   a.solbes@kennemercollege.nl 

 

Kennemer College beroepsgericht      0251-241944 

beroepsgericht.kennemercollege.nl 

Mw. F. Draaisma  f.draaisma@kennemercollege.nl  

 

Kennemer Praktijkschool  

praktijkschool.kennemercollege.nl      0251-226601 

Mw. M. Rolink   m.rolink@kennemercollege.nl 

 

 

http://www.bonhoeffer.nl/
mailto:m.roet@bonhoeffer.nl%09
http://www.jpthijsse.nl/
mailto:brugklas@jpthijsse.nl
https://bullerlaan.kennemercollege.nl/
mailto:d.groenman@kennemercollege.nl
mailto:l.archidona@kennemercollege.nl
https://mavohavo.kennemercollege.nl/
https://mavohavo.kennemercollege.nl/
https://beroepsgericht.kennemercollege.nl/
mailto:f.draaisma@kennemercollege.nl
https://praktijkschool.kennemercollege.nl/
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