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WAT HOUDT
HET IN?

01
In 's-He��o�enbos�h wo�d� e� �ewe���
me� �en��a�e �oew��z�n�.
 
Lee���n�en �e�en b�� he� aanme�den
een ee�s�e, �weede en de�de �euze
op.
 
A�s e� �e�ee� b�u���as-aanme�d�n�en
z��n �oo� een bepaa�de s�hoo�,
wo�den e� �ee���n�en op de s�hoo�
�an hun �weede o� de�de �euze
�ep�aa�s�.
 
De �en��a�e �oew��z�n� wo�d�
�e�e�e�d ��a een spe��aa� �ompu�e�-
s�s�eem.
 
Deze �n�o��aph�� b�ed� daa�o�e� mee�
�n�o�ma��e.

De centrale toewijzing
vindt plaats onder
toezicht van:

A��e s�hoo�d��e��eu�en

Medewe��e� �an de �emeen�e

�e��e�enwoo�d��e� p��ma��
onde�w��s

IT on�w���e�aa�s

No�a��s



HOE WERKT
HET?02

1. A��e �ee���n�en wo�den anon�em �eïmpo��ee�d.

2. S�ho�en me� o�e�s�h���d�n� op bas�s �an ee�s�e
�euze wo�den �n �aa�� �eb�a�h�.

3. Mo�e����heden �oo� p�aa�s�n� �an �ee���n�en, op
�weede �euze op s�ho�en me� �o�doende �u�m�e, wo�den
u���e�e�end.

4. Is e� no� n�e� �o�doende �u�m�e? Dan wo�den de
mo�e����heden �oo� p�aa�s�n� �an �ee���n�en op de�de
�euze u���e�e�end (z�e 3).

5. He� s�s�eem �oon� de mo�e����heden �oo� p�aa�s�n� op
bas�s �an �o�a�en. D�� b�ed� de s�ho�en de �ans om, �n
o�e��e� en waa� mo�e����, hun �apa���e�� aan �e passen.

6. Hee�� de so��wa�e be�e�end da� de �nze� �an �weede
�euzes en e�en�uee� de�de �euzes nod�� �s? He� s�s�eem
bepaa�� dan op bas�s �an "�o��n�" we��e �ee���n�en d��
za� be��e��en.



GOED OM TE
WETEN 03

A��e �ee���n�en z��n a��een
onde� een un�e� numme� �n de

so��wa�e op�enomen.
He� s�s�eem �en� �een �e�de�e
�enme��en �an een �ee���n�.

Leerlingen zijn
anoniem

Vrijstelling? Scholen zonder
bovengrens

Eerste keuze heeft
altijd proriteit

De so��wa�e �s on�wo�pen om
zo�ee� mo�e���� �ee���n�en op

hun ee�s�e �euze, dan de
�weede en a�s �aa�s�e de
de�de �euze �e p�aa�sen.

Lee���n�en me� een
����s�e���n� wo�den

au�oma��s�h op hun ee�s�e
�euze �ep�aa�s�.

Lee���n�en me� een �euze �oo� een
s�hoo� zonde� bo�en��ens

 (o� een s�hoo� waa� de bo�en��ens
�n de ee�s�e aanme�d�n�s�onde
n�e� o�e�s�h�eden �s), wo�den
a����d op hun ee�s�e �euze

�ep�aa�s�.



EN DAN?

Op d�nsda� 15 maa�� ����� �e �ussen
10.00 en 17.00 uu� een �e�e�oon��e

o� ma��.
  

Op 17 maa�� �ussen 19.00 uu� en
20.00 uu� �a �e dan naa� de s�hoo�
(�weede o� de�de �euze) d�e de
so��wa�e �oe�ewezen hee��.

Kun je niet naar je
favoriete school?

Mag je wel naar je
favoriete school?

Op d�nsda� 15 maa�� na 17.00 uu�
on��an� �e een ma��.

Heb je vragen?

Deze �un �e s�e��en ���dens de Open Da�en o� neem �on�a�� op.
De �on�a���e�e�ens �an de s�hoo� �un �e ��nden op de webs��e.


