
 
Aanmelding- en plaatsingsprocedure 

Vak College Hillegersberg 
                                                             schooljaar 2019 – 2020 

(voor leerlingen van groep 8, voor leerjaar 1) 
 
Het Vak College Hillegersberg is een VMBO-school voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg 
(BBL), de Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) en de DO-Mavo (de Gemengde Leerweg, GL).  
Deze nieuwe school is gestart in augustus 2017 in een prachtig, nieuw en overzichtelijk 
gebouw op de Argonautenweg 13, 3054 RP Rotterdam. 
De school staat voor: Doen, Bewegen, Variatie en Leren op maat. 
 

INTERESSE 
Heeft u interesse om uw kind  aan te melden dan kunt u dat doen middels het interesse 
formulier op deze site. 
Let op! Het invullen van dit formulier is NIET hetzelfde als een officiele aanmelding. Nadat u 
het interesseformulier hebt ingevuld nemen wij contact met u op en maken we een afspraak 
die valt binnen de officiele aanmeldingsperiode. 

 
OFFICIELE AANMELDING 
Voor alle leerlingen (met en zonder een LWOO-indicatie) 

- Aanmelden kan vanaf maandag 5 maart 2019 tot en met 15 maart 2019.    
(Dit kan op iedere schooldag tussen 8:00 en 17:00 uur) 
Indien er bij de aanmelding ook behoefte is aan een persoonlijk gesprek voor een 
korte toelichting kan er contact opgenomen worden met mevrouw De Koning of 
met de heer Van Dijk (010-7527175). 

 

     Documenten: 
! Voor aanmelding neemt u mee: 
(voor leerlingen uit de gemeente Rotterdam:) 

 Een ‘passend’ adviesformulier van de basisschool* 

 De unieke code waarmee via Onderwijs Transparant het volledig ingevulde 
Onderwijskundig Rapport (OKR) door de ontvangende school kan worden 
opgevraagd. (Deze gegevens worden door de basisschool verstrekt). 

 Lijst met een rangschikking van voorkeurscholen (minimaal 3) 

 Legitimatiebewijs (ID) van de leerling 
 
(voor leerlingen uit andere gemeenten:) 

 Een ‘passend’ adviesformulier van de basisschool* 

 Het volledig ingevulde Onderwijskundig Rapport (OKR) of de toegang daartoe. 
(Deze gegevens worden door de basisschool verstrekt). 

 Lijst met een rangschikking van voorkeurscholen  

 Legitimatiebewijs van de leerling 
 

*               Het Vak College Hillegersberg voorziet niet in Praktijk Onderwijs (Pro)                              



PLAATSINGSPROCEDURE 
In vrijwel alle gevallen zal een aanmelding leiden tot een plaatsing. Een uitzondering kan er 
gemaakt worden indien de school niet in het juiste onderwijsniveau of in de juiste 
ondersteuning kan voorzien. Uiterlijk 6 weken na de officiële aanmelddatum moet de school 
hierin een besluit hebben genomen. 

 Voor schooljaar 2019 – 2020 zijn er op het Vak College Hillegersberg in ieder geval 80 
plaatsen beschikbaar in het eerste leerjaar. 

 Indien er een lotingsprocedure moet plaatsvinden, geldt er een voorrangsregel voor 
leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus hebben die onderwijs 
volgt op de betreffende locatie. De lotingsprocedure, indien nodig, vindt voor alle 
scholen plaats op 4 april 2019. 

 
TOELATING 
Op 5 april 2019 wordt het plaatsingsbesluit bekend gemaakt. Ouders ontvangen per e-mail 
bericht. 
Leerlingen die niet geplaatst kunnen worden (niet toelaatbaar of uitgeloot) schuiven 
automatisch door naar hun tweede school van voorkeur.  

 
VERVOLG 

 Kennismakingsgesprek: 
Het Vak College Hillegersberg hecht grote waarde aan de samenwerking tussen 
ouder, leerling en school. 
Vandaar dat er met alle leerlingen die geplaatst zijn een kennismakingsgesprek zal 
worden gevoerd. Hierbij zijn de ouders en leerling vanzelfsprekend aanwezig. Tijdens 
dit gesprek willen we een beeld krijgen van de interesses, de talenten en de 
motivatie van de leerling. Ook inventariseren we tijdens dit gesprek eventuele 
ondersteuningsvragen. Aansluitend bespreken we wat we van elkaar mogen 
verwachten. Tot slot krijgt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar. 

 Kennismakingsmiddag met alle nieuwe brugklasleerlingen 
Alle leerlingen die geplaatst zijn, ontvangen een uitnodiging voor een 
kennismakingsmiddag bij Outdoor Valley. Deze middag vindt plaats op 
woensdagmiddag 5 juni 2019 en zal vooral in het teken staan van DO-IT, MOVE-IT. 
 

 
INFORMATIE/VRAGEN 
Voor meer informatie over de plaatsingsprocedure verwijzen we naar: 

 www.fokor.nl (de Rotterdamse plaatsingswijzer) 

 www.schoolkeuzerotterdam.nl 

 www.schoolprofielen.nl 
 

Voor vragen kunt tijdens schooldagen telefonisch terecht bij: 

 Mevrouw De Koning of de heer Van Dijk 010-7527175 
 
 

http://www.fokor.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/
http://www.schoolprofielen.nl/

