
Procedure aanmelding en inschrijving Farel College 
Schooljaar 2023-2024 

 
In de gemeente Amersfoort is er voor alle leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs voldoende 
plaats op de middelbare scholen. Er is afgesproken dat scholen niet meer leerlingen toelaten dan 
waarvoor ruimte is in school.  
 
Aankomend schooljaar verwachten wij op het Farel College voldoende plek te hebben voor alle 
aanmeldingen! We hebben ruimte voor tien brugklassen.  
Als er toch te veel aanmeldingen binnenkomen, helpen we uitgelote leerlingen om een goede andere 
school te vinden. Binnen onze scholengroep kunnen we schommelende leerlingaantallen goed 
opvangen. Samen staan wij in onze regio sterk voor goed onderwijs op christelijke grondslag. U vindt 
die scholen op www.meerscholen.nl. 
 

Uitgangspunt plaatsing:  
Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij ruimte voor tien brugklassen. Wanneer er meer leerlingen 
worden aangemeld dan wij kunnen plaatsen in tien brugklassen, vindt loting plaats. 
Wij hanteren voor plaatsing van de leerlingen de volgende typen brugklassen*: 
1x brugklas mavo-tl/havo-TTO 
2x brugklas mavo-tl/havo 
2x brugklas havo/vwo 
2x brugklas havo/vwo-TTO 
1x brugklas vwo 
2x brugklas vwo-TTO 

* Het aantal typen brugklassen kan worden aangepast op basis van de aanmelding. 
 
Uitgangspunten in geval van loting: 
Broertjes en zusjes van leerlingen die al op het Farel College staan ingeschreven, worden buiten de 
loting gehouden. Ook kinderen van medewerkers in dienst van de scholengroep, worden buiten de 
loting gehouden. 
 
Procedure aanmelding  
Het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier moeten uiterlijk 31 maart 2023 zijn ontvangen 
door het Farel College. Dit verloopt via de basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en 
het onderwijskundig rapport worden ontvangen, speelt geen rol bij de toewijzing van een plek. 
Wij hanteren de richtlijnen voor toelating zoals Amersfoort-breed zijn afgesproken en vastgelegd op 
de website www.vanbasisnaarbrug.nl. 
Dit betekent dat de basisschool tenminste een vmbo-t-advies moet hebben gegeven.  
Het advies moet opgesteld en onderbouwd zijn volgens de door de Bavo Eemland opgestelde 
richtlijnen.  
 

 



Werkwijze 
Het Farel College werkt vanaf 1 april 2023 bij de plaatsing alleen met de lijst van aangemelde 
leerlingen. Als er niet meer leerlingen worden aangemeld dan in tien brugklassen kunnen worden 
geplaatst, dan worden alle leerlingen die voldoen aan de algemene voorwaarden voor toelating 
ingeschreven op het Farel College. Als er meer aanmeldingen zijn, dan wordt op 11 april 2023 door 
middel van loting door een notaris bepaald welke leerlingen worden ingeschreven op het Farel 
College. 
Wij realiseren ons dat deze maatregel enige onzekerheid kan veroorzaken bij leerlingen en ouders. 
Daarom benadrukken we dat wij niet verwachten dat er sprake zal zijn van de noodzaak tot loting. 
Ook benadrukken wij nogmaals dat alle middelbare scholen in Amersfoort dit jaar een maximaal 
aantal leerlingen toelaat en dat juist vanuit die gedachte er geen problemen met de aanmeldingen 
zal ontstaan. 
 

Procedure, inschrijving en bericht zoals onderschreven door alle VO-scholen 
Vrijdag 28 januari 2023: alle VO-scholen hebben de lotingsprocedure op hun website staan. 
Vrijdag 31 maart 2023: aanmeldingen vanuit PO bij de VO-scholen 
Maandag 3 april 2023: OSO is op orde en alle VO-scholen hebben zicht op de (eerste) 

aanmeldingen  
Donderdag 6 april 2023: VO-kamer maakt aan alle VO-scholen bekend waar geloot moet worden 

en op welke VO-scholen nog ruimte is voor plaatsing. Dat bericht komt 
ook op de gezamenlijke website www.vanbasisnaarbrug.nl en op de 
websites van alle VO-scholen. Hiervoor wordt een formulier gebruikt 
waarop elke school aangeeft hoeveel ruimte er is per type brugklas. 

Dinsdag 11 april 2023: loting op VO-scholen met te veel aanmeldingen, conform de vastgestelde 
procedure 

Donderdag 13 april 2023: bericht naar ouders van uitgelote leerlingen door VO-scholen waar geloot 
is met mededeling van uitloting. Hierbij de melding op welke VO-scholen 
nog wel ruimte is en dat het mogelijk is om daar aan te melden tot en met 
20 april 2023. 

Vrijdag 21 april 2023: definitieve aanmelding staat vast. 
 


