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De keuze voor een school voor voortgezet onderwijs is belangrijk. Daarom doen alle
partijen hun uiterste best de school te vinden die het beste bij een leerling past.
Die partijen zijn: 
a de leerling 
b de ouders, voogden of verzorgers
c de basisschool: de leerkracht van de 8e groep en/of de directeur
d de school voor voortgezet onderwijs
De basisscholen en de vo-scholen vinden goede voorlichting erg belangrijk. Leerlingen 
en ouder(s)/verzorger(s) worden dan ook door de vo-scholen in de gelegenheid 
gesteld om tijdens de open dagen een kijkje te nemen in het schoolgebouw en op die 
momenten te spreken met leerlingen, docenten, schoolleiding en het zorgteam. Elke 
vo-school vermeldt op haar website wat de afspraken zijn die bij aanmelding gelden 
in de regio. Op de websites geven scholen het ook aan wanneer er zaken zijn die 
specifiek belangrijk zijn bij aanmelding bij de betreffende vo-school.

SchoolkeuzeSchoolkeuzeSchoolkeuze

Het volgen van voortgezet onderwijs kost geld. Hoeveel geld? Dat is bij iedere school 
anders. Een belangrijke kostenpost vormen de leerboeken. Die kosten worden 
vergoed door de overheid. Hiermee worden echter lang niet alle kosten die de scholen 
moeten maken gedekt, vandaar dat alle scholen ouders om een ouderbijdrage 
vragen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De school moet voor deze ouderbijdrage 
een aparte overeenkomst met de ouders afsluiten. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de 
gegevens hierover opvragen bij de school waar hun kind wordt aangemeld.

StudiekostenStudiekostenStudiekosten

De eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs heten meestal ‘onderbouw’. 
Scholen hebben in deze eerste twee jaren ruimte om een eigen vorm en invulling te 
geven aan het onderwijs. Zo kunnen scholen zich onderscheiden door een specifiek 
onderwijsconcept en het aanbieden van andere vakken en activiteiten dan de 
overheid voorschrijft.

De onderboouwDe onderbouwDe onderbouw

Sinds de wet ‘aanname basisschoolleerlingen’ van kracht is, is alleen nog het basis-
schooladvies bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Als later in het 
schooljaar blijkt dat het resultaat van de eindtoets hoger uitvalt dan het advies aan-
gaf, moet de basisschool overwegen of zij het advies wil aanpassen. De basisschool is
verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met ouder(s)/verzorger(s). 
Vervolgens kan de eerdere plaatsing naar boven worden bijgesteld. Hiertoe is de 
basisschool echter niet verplicht. Als de basisschool overgaat tot een naar boven 
bijgesteld advies, dan moet de basisschool de school voor voortgezet onderwijs  
(vo-school) hiervan op de hoogte brengen. De basisschool weet op welke manier  
en voor welke datum dit gebeurd moet zijn. De school voor voortgezet onderwijs  
zal proberen uw kind in een andere klas te plaatsen, passend bij het nieuwe advies. 
Is er in deze klas geen plek meer beschikbaar, dan bestaat de mogelijkheid dat in 
overleg met u en de basisschool een andere vo-school benaderd wordt. De afname 
van de eindtoets wordt zo vroeg mogelijk in de periode 15 april – 15 mei gepro-
grammeerd. De basisschool baseert zich bij het advies op de gegevens uit het  
LeerlingVolgSysteem (LVS) en de persoonlijkheidskenmerken, kwaliteiten en  
vaardigheden die zij bij de leerling heeft waargenomen.
In veel gevallen heeft de vo-school na de aanmelding nog persoonlijk contact  
met de basisschool om de aangemelde leerlingen te bespreken.

ToelaatbaarheidToelaatbaarheidToelaatbaarheid

Je denkt er ongetwijfeld al over na: naar welke school ga ik na 
groep 8? Misschien weet je dat nog niet en dat is niet erg: er 
zijn veel kinderen in groep 8 die dat nog niet weten. Je moet 
kiezen en dat is niet gemakkelijk, want er zijn veel scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. 
Maar hoe moet je kiezen? Er kunnen heel veel redenen zijn 
waarom je voor een school kiest: afstand, vriendjes, sfeer van 
een school, broers en zussen of de manier waarop het onderwijs 
gegeven wordt. Na de zomervakantie, eind augustus 2021, 
gaan bijna alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. Dat betekent voor jou als leerling en 
ook voor je ouder(s)/verzorger(s) dat er veel gaat veranderen. 
Normaal gesproken zou je met je ouder(s)/verzorger(s) de  
open dagen langs gaan van de scholen die jou leuk lijken.  
Dat kan dit jaar nog steeds bij de meeste scholen, maar het 
gaat net iets anders vanwege het coronavirus. Betekent dat  
dat je niet naar de scholen toe kunt? Nee hoor, want de  
scholen doen er alles aan om jou en je ouder(s)/verzorger(s)  
te kunnen ontvangen of op een andere manier te zorgen dat  
je een goede indruk krijgt van de school. 
Om jou en je ouder(s)/verzorger(s) te helpen zijn in deze folder  
de gegevens van alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht, 
waaronder de gemeentes De Bilt/Bilthoven, Utrechtse Heuvelrug, 
Wijk bij Duurstede, Bunnik en Zeist vallen, verzameld. 
Zo kun je alvast samen met je ouder(s)/verzorger(s) bekijken 
welke scholen er zijn. We nodigen je van harte uit om de open 
dagen, informatiedagen en openlesdagen te bezoeken. Op die 
momenten kun je pas echt de sfeer van een school proeven en 
de manier van werken ervaren. De data van deze dagen staan 
op de laatste drie bladzijden van deze brochure. 

De samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in de 
regio Zuidoost Utrecht wensen jou en je ouder(s)/verzorger(s) 
veel succes, maar vooral ook plezier bij het kiezen van de school 
die het best bij je past!

Hieronder komt de uitleg over het aanmelden bij de school van 
jouw keuze. Daar beschrijven we in een aantal stappen hoe dat 
in zijn werk gaat. Vaak zullen vooral je ouder(s)/verzorger(s) 
daarin een rol spelen, vandaar dat we vanaf hier vooral je 
ouder(s)/verzorger(s) laten weten hoe dat gaat.



Is een leerling in de eerste ronde uitgeloot dan wordt door de basisschool in samenspraak 
met de ouders de aanmelding doorgezet naar de school van tweede keuze. De aanmelding 
op de school van tweede keuze is uiterlijk 7 april 2021 gedaan bij de vo-school door de 
basisschool van uw kind. Op 2 april 2021 worden de scholen met beschikbare plaatsen 
voor een tweede ronde bekend gemaakt aan de basisschool van uw kind en via de 
websites van de scholen.
•  De vo-school van de tweede keuze verstuurt op 9 april 2021 het bericht over plaatsing 

voor de tweede ronde per e-mail naar de ouder(s)/verzorger(s). Mocht onverhoopt ook 
de vo-school van de tweede keuze niet tot plaatsing kunnen overgaan, dan wordt in 
overleg met de basisschool uiterlijk 15 april 2021 een derde keuze gemaakt. 

De leerkracht van de basisschool kan de keuze voor de derde school digitaal toevoegen 
in het digitale aanmeldplatform, waardoor dit voor de vo-school direct zichtbaar wordt.
De vo-school van de derde keuze verstuurt op 20 april 2021 het bericht over plaatsing
voor de derde ronde per e-mail naar de ouder(s)/verzorger(s).

Stappen

Stap 1. Ouder(s)/verzorger(s) bespreken met de leerkracht voor
welke onderwijssoort en type brugklas hun kind wordt aangemeld. 
Zij geven daarbij een school van eerste keuze aan én een school 
van tweede keuze.
N.B.: Deze keuzes betekenen geen garantie dat het kind op één van 
deze scholen geplaatst wordt. Sommige scholen voor voortgezet 
onderwijs kunnen een beperkt aantal leerlingen toelaten. 
De keuzes worden door de leerkracht in het formulier aanmelding 
voortgezet onderwijs regio Zuidoost Utrecht (het zogenaamde 
overstap adviesformulier) vastgelegd. Omdat de basisschool het  
formulier digitaal verstuurt, moet de basisschool door de ouder(s)/
verzorger(s) gemachtigd worden de aanmelding te verzorgen. 
Machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar op de basisschool.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de juiste informatie over de
aanmeldingsprocedure van de regio vinden op de website van
het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht:  
swv-vo-zou.nl/voor-ouders/aanmelding 

Stap 2. De ouder(s)/verzorger(s) moeten het machtigingsformulier 
tijdig inleveren bij de basisschool. De basisschool meldt de leerling 
aan middels het digitale aanmeldingsformulier dat voor alle 
voortgezet onderwijsscholen gelijk is. De periode van aanmelden 
loopt van 18 februari tot en met 11 maart (12.00 uur) 2021. 
Een onderwijskundig rapport (het zogenaamde OKR) wordt bij 
de aanmelding gevoegd. In dit onderwijskundig rapport staat 

het advies van de basisschool voor het best passende vervolg-
niveau voor uw kind, de resultaten uit het leerlingvolgsysteem 
en/of aanvullende onderwijskundige informatie. Leerlingen met 
een advies praktijkonderwijs of vmbo-met-leerwegondersteuning 
(lwoo) kunnen al vanaf 1 oktober 2020 worden aangemeld. 
De leerkracht van groep 8 is hiervan op de hoogte.

Stap 3. Kort na 11 maart krijgen ouder(s)/verzorger(s) van de 
school voor voortgezet onderwijs een ontvangstbevestiging van 
de aanmelding. Als er op een vo-school meer aanmeldingen zijn 
dan plaatsen, is het mogelijk dat er loting plaats moet vinden. 
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierover van de school nader 
bericht. Eventuele lotingprocedures van de vo-scholen zijn te 
vinden op hun websites.

Stap 4. Op 1 april 2021 verstuurt de school van eerste keuze per  
e-mail het bericht van plaatsing en een definitief inschrijvings-
formulier naar de ouder(s)/verzorger(s). Dit inschrijvingsformulier 
moet direct worden teruggestuurd naar de vo-school waar het 
kind geplaatst is. Ook de basisschool ontvangt een bericht van 
plaatsing, via het digitale aanmeldplatform. Als een leerling na 
aanmelding op een vo-school is toegelaten, kan de aanmelding 
na de plaatsingsrondes niet meer ingetrokken worden om een 
toelating op een andere school te regelen.

Uitgeloot in de 
 eerste ronde en dan...?
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AanmeldingsprocedureAanmeldingsprocedureAanmeldingsprocedure

https://www.swv-vo-zou.nl/aanmeldingsprocedure/


 

 

 

Belangrijke informatie met betrekking tot COVID-19: Binnen het samenwerkingsverband regio zuidoost Utrecht hebben de scholen 
afspraken gemaakt met betrekking tot de open dagen en de informatieavonden. 
•  Om drukte te voorkomen willen wij van u vragen alleen de groep 8 leerlingen naar de open dagen te laten komen met maximaal 

twee ouders/verzorgers. Dus geen broertjes of zusjes en geen groep 7 leerlingen. 
• De scholen kunnen buiten de dagen die vastliggen ook nog andere tijdstippen kiezen om een open dag te organiseren. 
• Er gaat gewerkt worden met tijdsloten. De reserveringen kunt u maken via de websites van de scholen die u verderop in de folder vindt.

Het kan zijn dat we in de loop van de tijd te maken krijgen met nog meer aanpassingen of veranderingen, daarvoor verwijzen we naar 
de websites van de scholen. Houdt u deze goed in de gaten en zorg dat u, voordat u op bezoek gaat, de sites controleert of er nog iets 
aangepast is met betrekking tot uw bezoek. Hierna volgt het overzicht van de scholen met daarbij een link naar de websites waar de 
meest recente informatie gevonden kan worden. 

Christelijk College Zeist
ccz.nu

Vmbo BBL en KBL (met LWOO);  
Profielen Dienstverlening & Producten  
en Zorg & Welzijn
Kleine klassen, leren door doen, iPad,  
koken, creatief, sport, techniek;

open dag
woensdag 13 januari 2021 van 15.00 - 20.00 uur
vrijdag 29 januari 2021 van 15.00 - 20.00 uur

informatieavond voor ouders en leerkrachten van groep 7 en 8 
maandag 1 februari 2021 van 19.00 - 21.00 uur

Kijkmiddag 
woensdag 17 februari 2021 van 14.00 - 16.00 uur

Christelijk Lyceum Zeist
clz.nl 

Nederlandstalig: vmbo-tl, havo en atheneum
Tweetalig: havo, atheneum en gymnasium

open dagen, na inschrijving (zie website)
vrijdag 15 januari 2021 van 15.00 - 21.00 uur
zaterdag 16 januari 2021 van 9.00 - 15.00 uur

informatieavonden, via livestream (zie website) 
dinsdag 12 januari 2021 vmbo-tl, havo en tweetalig havo
woensdag 13 januari 2021 atheneum, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium

gymnasiummiddag, na inschrijving (zie website)
woensdag 6 januari 2021 van 14.00 - 15.30 uur
woensdag 13 januari 2021 van 14.00 - 15.30 uur

open lesmiddag, na inschrijving (zie website)
woensdag 2 december 2020 van 13.45 - 15.45 uur
woensdag 9 december 2020 van 13.45 - 15.45 uur 

Katholieke 
Scholengemeenschap  
De Breul, Zeist 
de-breul.nl 

Katholieke Scholengemeenschap voor 
mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium

online voorlichting voor ouders en leerlingen, via een link op de website
Algemene voorlichting: maandag 18 januari 2021 van 19.00 - 20.00 uur
Technasium: donderdag 28 januari 2021 van 19.00 - 20.00 uur
Gymnasium: maandag 1 februari 2021 van 19.00 - 20.00 uur

rondleiding in kleine groepen om sfeer te proeven, tijd reserveren via de website
maandag 18 januari tot en met donderdag 21 januari 2021 van 16.00 - 20.00 uur 

open dagen, tijd reserveren via de website
vrijdag 22 januari 2021 van 17.00 - 21.00 uur
zaterdag 23 januari 2021 van 09.00 - 14.00 uur

Workshop technasium, inschrijven via de website
woensdag 20 januari 2021 van 14.00 - 16.00 uur
woensdag 27 januari 2021 van 14.00 - 16.00 uur

Workshop gymnasium, inschrijven via de website
woensdag 3 februari 2021 van 14.00 - 16.00 uur

Meeloopmiddag voor alle leerlingen, inschrijven via de website
woensdag 27 januari 2021 van 14.00 - 16.00 uur

Livechat, interactieve sessie voor alle vragen, via een link op de website
woensdag 3 februari 2021 van 16.00 - 17.00 uur

Jordan-Montessori  
Lyceum Utrecht
jordanmlu.nl 

havo-vwo en vwo-topklas

(digitale) open dag
zaterdag 16 januari 2021 van 9.00 - 13.00 uur

Bekijk voor andere activiteiten onze website.

Openbaar  
Vmbo en Mavo Zeist
ovmz.nl 

Vmbo BB, KB, MAVO (TL) 
sportklassen, expressieklassen, talentklassen

informatieavond sport, expressie, talent 
donderdag 7 januari 2021 vanaf 19.00 uur en 
donderdag 14 januari 2021 vanaf 19.00 uur 
(voor ouders & leerlingen van groep 8) 

open dag 
zaterdag 16 januari 2021 van 10.00 - 16.00 uur en 
woensdag 17 februari 2021 van 14.00 - 18.00 uur

open lesmiddag, aanmelding op de open dag of via de website 
woensdag 27 januari 2021 van 14.00 - 16.00 uur en 
woensdag 3 maart 2021 van 14.00 - 16.00 uur

Open dagen (deel 1)
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Openbaar Lyceum Zeist
openbaarlyceumzeist.nl 

havo/tl, havo, atheneum en gymnasium
havo kansklas, sportprofiel, expressieprofiel  
en gymnasiumxtra

online voorlichting (opgeven via website)
woensdag 6 januari 2021 van 16.30 - 17.30 uur
woensdag 6 januari 2021 van 19.00 - 20.00 uur
donderdag 7 januari 2021 van 16.30 - 17.30 uur
donderdag 7 januari 2021 van 19.00 - 20.00 uur

open huis voor groep 8 leerlingen + 1 ouder (opgeven via de website)
vrijdag 15 januari 2021 van 17.00 - 21.15 uur
zaterdag 16 januari 2021 van 9.00 - 16.30 uur

Meeloopmiddag (opgeven via de website tussen 15-1 en 20-1)
woensdag 27 januari 2021 van 14.00 - 16.15 uur

Stichtse Vrije School 
svszeist.nl

mavo, havo en vwo
De eerste drie leerjaren heterogene 
klassen waar m/h/v/v+ bij elkaar zit, daarna 
examenlessen op niveau, de klas blijft gemengd 
voor algemeen vormende lessen.

open dag
zaterdag 30 januari  2021 van 9.30 - 14.00 uur

open lesmiddag
woensdag 3 februari 2021 van 13.00 - 15.00 uur (voor meer info bezoek de website)

open lesavond alleen voor ouders
donderdag 28 januari 2021 van 19.30 - 21.30 uur (voor meer info bezoek de website)

SVS Tobiasstroom 
tobiasstroom.tobiaszeist.nl

Vmbo basis en kader, leerwegondersteunend 
onderwijs. Kleine klassen, brede algemene 
vorming, vrije schoolonderwijs. 

open dag
zaterdag 30 januari 2021 van 10.00 - 14.00 uur 
(samen met de Stichtse Vrije School)

Seyster College 
seystercollege.nl 

School voor praktijkonderwijs

open dag
woensdag 20 januari 2021 van 15.00 - 19.00 uur

Revius Wijk
reviuswijk.nl

1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met LWOO), 
volledig vmbo-tl (met LWOO) en volledig havo,
1e drie leerjaren (tweetalig) vwo

Mocht het vanwege COVID-19 nodig zijn, dan 
worden er voor de open lesmiddag en open 
avond online alternatieven geboden, die tegen 
die tijd op onze website te vinden zijn.

open lesmiddag
vrijdag 8 januari 2021 van 13.00 - 15.00 uur

open avond, voor ouders & leerlingen van groep 8
dinsdag 19 januari 2021 in de avond (zie website voor tijden en aanmelden)

Revius Lyceum Doorn 
reviusdoorn.nl

vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum en 
(tweetalig) gymnasium

open lesmiddag (op inschrijving via de basisschool of individueel)
dinsdag 24 november 2020 van 13.30 - 15.20 uur

open dag voor leerlingen & ouders van groep 8
woensdag 13 januari 2021 (zie website voor tijden en aanmelden)

Mavo Doorn
mavodoorn.nl

MAVO en HAVO 
Kleinschalig, 80 minutenrooster,  
flex-uren, leren leren.
VMBO-TL én HAVO 
MAVO-kansklas (KB-leerlingen met TL-potentie)  
HAVO-kansklas (TL-leerlingen met HAVO-potentie) 

Meeloopdagen basisscholen op uitnodiging
dinsdag 17 november 2020 en 12 januari 2021 
woensdag 2 december 2020 en 6 januari 2021 
donderdag 10 december 2020 

open dag: Aanmelden voor de open dag kan via de website
woensdag 20 januari 2020 van 13.00 - 21.00 uur  

open lesmiddag: aanmelding op de open dag of via de website
woensdag 27 januari 2021 van 13.30 - 15.00 uur 
woensdag 3, 10 en 17 februari 2021 van 13.30 - 15.00 uur 
woensdag 3 maart 2021 van 13.30 - 15.00 uur

Vakcollege Maarsbergen
vakcollegemaarsbergen.nl 

Vakcollege voor vmbo met de vakroutes  
* Techniek en * Mens en Dienstverlenen.
Vmbo-bbl, vmbo-kbl, vmbo-gl, mavo en havo-route. 
LWOO mogelijk op alle niveaus.

de open Lesdagen voor leerlingen van groep 8 zijn op
donderdag 19 november 2020 en vrijdag 20 november 2020.
Aanmelden gaat via de basisschool of via  
jkrosenbrink@vakcollegemaarsbergen.nl

ons open huis is op
zaterdag 16 januari 2021 van 9.30 - 12.00 uur

Open dagen (deel 2)
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https://www.reviusdoorn.nl/
https://www.mavodoorn.nl/
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Werkplaats 
Kindergemeenschap  
(Kees Boeke), Bilthoven 
wpkeesboeke.nl

mavo, havo, atheneum, gymnasium

Wegens COVID19 weten we nog niet of we het 
open huis op school kunnen houden, of dat we 
het online moeten doen. Zeker is wel dat we 
met vaste tijdsloten zullen werken. Daarom is 
inschrijven via de website nodig.

open huis momenten
woensdag 27 januari 2021 van 17.00 - 20.00 uur
donderdag 28 januari 2021 van 17.00 - 20.00 uur
vrijdag 29 januari 2021 van 17.00 - 20.00 uur
zaterdag 30 januari 2021 van 10.00 - 13.00 en van 13.00 - 16.00 uur

Proeflessen
Je kunt je hiervoor opgeven tijdens ons Open Huis.
De proeflessen zijn woensdag 3 februari, woensdag 10 februari en  
woensdag 17 februari 2021

Het Nieuwe Lyceum, 
Bilthoven 
hetnieuwelyceum.nl 

havo, atheneum, gymnasium

informatie avond brugklas
Dinsdagavond 26 januari 2021 van 19.30 - 21.00 uur digitaal.  
Voor meer informatie zie website.
Woensdag 27 januari 2021 van 19.30 - 21.00 uur digitaal. 
Voor meer informatie zie website.
Donderdag 28 januari 2021 van 19.00 - 21.30 uur. Aanmelden via de website.

open dag (groep 8 + 1 ouder)
Zaterdag 30 januari 2021 van 09.30 – 17.00 uur. Aanmelden via de website.

open lesmiddagen
Woensdag 3 februari en 10 februari 2021 van 13.30 - 15.00 uur.  
Aanmelden via de website.

Aeres MAVO Bilthoven 

Vanaf 1 augustus 2021 vinden  
alle onderwijsactiviteiten plaats op  
Aeres VMBO Maartensdijk. Voor meer informatie 
zie: www.aeresvmbo-maartensdijk.nl 

Aeres VMBO Maartensdijk 
aeresvmbo-maartensdijk.nl

VMBO-groen + LWOO; BL, KL, GL , TL
Groene, duurzame, veilige school met 
persoonlijke aandacht voor het individu en 
zelfontplooiing

open dagen
vrijdag 13 november 2020 van 16.00 - 21.00 uur
zaterdag 14 november 2020 van 10.00 - 13.00 uur 
vrijdag 29 januari 2021 van 18.30 - 21.00 uur
zaterdag 30 januari 2021 van 10.00 - 13.00 uur 
aanmelden voor een open dag tijdslot kan op www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Meeloopmiddagen
woensdag 25 november 2020 van 14.00 - 16.00 uur (ook voor TL)
woensdag 10 februari 2021 van 14.00 - 16.00 uur (ook voor TL)
woensdag 17 februari 2021 van 14.00 - 16.00 uur (ook voor TL)
woensdag 3 maart 2021 van 14.00 - 16.00 uur Paardenklas, Food & Cookingklas 
en de Outdoorklas (ook voor TL)
graag vooraf aanmelden: vmbo.maartensdijk@aeres.nl

Open dagen (deel 3)
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