
Lotingsprocedure zij-instroom vmbo-4 naar havo-4 (versie 8 september 2022)

Gezien de ruimte in het havo-gebouw hebben wij moeten besluiten om met ingang van het schooljaar

2020-2021 een maximum  te stellen aan het aantal zij-instromers vanuit het vmbo in havo 4. Het gevolg

daarvan kan zijn dat er geloot moet worden, namelijk wanneer er meer aangemelde leerlingen zijn dan

er plaatsen beschikbaar zijn. Hieronder is de gang van zaken beschreven.

1. Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen zij-instromers havo 4 bepaald. Voor het schooljaar

2023-2024 worden maximaal 15 leerlingen geplaatst. Zijn er meer dan 15 aanmeldingen, dan

wordt er geloot. De aanmeldingen vinden plaats op 7 en 9 maart 2023.

2. Aangemelde leerlingen die op het moment van loting een broer/zus op het Odulphuslyceum

hebben worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Mocht een medewerker

van het Odulphuslyceum haar/zijn kind aanmelden, dan wordt het kind ook direct toegelaten tot

de reguliere toelatingsprocedure. Met het oog op de broer/zus-regeling hanteren wij in het

geval van samengestelde gezinnen het uitgangspunt dat leerlingen op het moment van

aanmelden ingeschreven staan op hetzelfde adres blijkens de gemeentelijke basisadministratie.

3. Indien een tweeling zich aanmeldt, kunnen zij kiezen om óf apart te loten óf tezamen als één te

loten. In het eerste geval kunnen beiden worden ingeloot of uitgeloot of kan één van beiden

worden ingeloot en de ander uitgeloot. In het tweede geval hebben zij samen één lot en worden

ze beiden uitgeloot of ingeloot.

4. Na de aanmelding wordt het totaal aantal aanmeldingen geteld. Uiterlijk vrijdag 10 maart 2023

wordt het aantal aanmeldingen en of er wel/niet geloot moet worden vermeld op de website.

5. Er wordt een anonieme lijst gemaakt met inschrijfnummers waarop het aantal broers/zussen en

kinderen van collega’s staat. Deze lijst wordt bij de notaris in bewaring  gegeven en ligt ter inzage

op school op de avond van de loting.

6. De eventuele loting vindt op maandag 13 maart 2023 plaats op het Odulphus-

lyceum. De loting is openbaar en wordt uitgevoerd door notaris mr. Huijbers van notariskantoor

Appels Notarissen, dan wel diens plaatsvervanger of opvolger. De loting geschiedt door middel

van uitloting.

7. Uiterlijk dinsdagochtend 14 maart 2023 worden de ouders/verzorgers van de leerlingen die mee

hebben geloot via de website op de hoogte gesteld van het resultaat van de loting.

8. Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn uitgeloot worden op dinsdag 14 maart 2023

telefonisch op de hoogte gebracht door de school van eerste keus. Indien de school van tweede

keus een school betreft waar ook geloot is, worden zij tevens geïnformeerd over het aantal

beschikbare plaatsen, of er wel/niet geloot moet worden, de eventuele locatie en tijdstip van de

tweede loting en/of er direct teruggevallen wordt op de school van derde keus.

9. Indien een leerling zich na de lotingsprocedure, maar vóór 17 maart 2023, alsnog terugtrekt,

wordt de plek aangeboden aan een laatst uitgelote leerling die Odulphuslyceum als eerste keus

heeft opgegeven èn die heeft aangegeven hiervoor benaderd te willen worden.

10. Dinsdag 14 maart 2023 komen vertegenwoordigers van de scholen waar geloot is bij elkaar om

de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk te plaatsen op de school van hun tweede of derde keus.

11. Leerlingen die zijn uitgeloot zijn welkom op de school van hun tweede keus, mits hun

toelatingsprocedure dit toelaat en de hoeveelheid beschikbare plaatsen toereikend is.



12. Indien er op de school van tweede keus sprake is van een loting dan zijn de volgende routes

mogelijk:

12.1. Als er geen beschikbare plaatsen zijn op de school van tweede keus wordt er

teruggevallen op de school van derde keus.

12.2. Als er minder leerlingen met deze school als tweede keus zijn dan het aantal

beschikbare plaatsen worden zij toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure.

12.3. Als er meer leerlingen met deze school als tweede keus zijn dan het aantal beschikbare

plaatsen, zal er opnieuw geloot worden.

12.4. Indien een leerling wordt uitgeloot voor de school van tweede keus wordt er

teruggevallen op de school van derde keus.

12.5. Een eventuele loting voor de tweede keus vindt plaats op vrijdag 12 maart om 10.00 uur

op een nog nader te bepalen locatie. Deze is openbaar en zal worden uitgevoerd door

notaris. Mr Huijbers van notariskantoor van Appels Notarissen, dan wel diens plaats-

vervanger of opvolger.

Ouders/verzorgers van de leerlingen die mee hebben geloot worden dezelfde dag telefonisch op

de hoogte gesteld van het resultaat van de loting.

13. Voor leerlingen met het Odulphuslyceum als tweede of derde keus die al een broer/zus op het

Odulphuslyceum hebben zitten en leerlingen van medewerkers van het Odulphuslyceum wordt

geen uitzondering gemaakt.

14. Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die landelijk  is

afgesproken (zie bijlage).

15. Daar waar de lotingsprocedure niet in voorziet zal de notaris een beslissing nemen over de te

nemen stappen.



Bijlage

Uit: Besluit van 5 juni 2020 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO

BES in verband met onder meer de vaststelling van een voorwaarde voor doorstroom naar havo 1

“De doorstroomvoorwaarde die scholen op basis van deze algemene maatregel van bestuur (amvb)

mogen hanteren, houdt in dat de leerling geslaagd is voor zijn eindexamen met een extra vak ten

opzichte van de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het extra vak moet dus betrokken

zijn bij de uitslagbepaling in het Eindexamenbesluit VO en op basis van die uitslagbepaling moet het

diploma zijn uitgereikt. Uit de regels over de uitslagbepaling volgen bepaalde grenzen aan het resultaat

dat voor het extra vak behaald moet worden. Het is niet noodzakelijkerwijs zo dat het extra vak met een

6 moet zijn afgerond, maar wel geldt bijvoorbeeld dat een vmbo-leerling die een 5 heeft behaald voor

één van de verplichte vakken en een 5 voor het extra vak, alleen kan slagen indien deze onvoldoendes

worden gecompenseerd door ten minste een 7. In de artikelsgewijze toelichting wordt hier nader op

ingegaan.

In de artikelen 10 Inrichtingsbesluit WVO en 9a Inrichtingsbesluit WVO BES is opgenomen welke vakken

als extra vak kunnen worden gekozen. Het gaat om bijvoorbeeld Economie, Frans, Maatschappijkunde en

Beeldende vorming. Hiermee heeft de leerling een breed palet aan mogelijke vakken die als extra vak

kunnen worden gekozen. Maar ook een vak zoals Informatietechnologie in de gl/tl, dat met een

schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan niet een beroepsgericht vak zijn, of

een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school. De keuze voor dat extra vak

maakt de vmbo-leerling aan het einde van het derde leerjaar, wanneer de leerling nog een breed

samengesteld vakkenpakket heeft.”

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-171.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-171.html

