
FAQs en handige tips
Een middelbare school kiezen



Inleiding

Samen een goede middelbare school kiezen waar je kind zich thuis voelt en kan 
ontplooien. Hoe kom je erachter welke school het beste past? Hoe regel je de 
praktische zaken? Deze en andere veel gestelde vragen komen hieronder aan bod. 
Daarnaast schetsen we de meerwaarde van het kiezen van een gemengde school. 

Wij werken met de volgende uitgangspunten:
• De behoefte van het kind en de ouder staat centraal. 
• Geen enkele ouder of kind is hetzelfde.
• We leggen geen keuze op, maar dragen onderbouwde argumenten aan voor 

gemengde scholen zodat jij zelf een geïnformeerde keuze kunt maken. 

Op de website van het Kenniscentrum Gemengde Scholen vind je extra uitleg over 
onderwijssegregatie en gemengde scholen. 



Voortgezet onderwijs

Inhoud:
• Mag mijn kind elke school 

kiezen?
• Hoe oriënteer ik me op scholen in 

mijn omgeving? 
• Waarom moet ik een gemengde 

school overwegen? 
• Waar moet ik rekening mee 

houden bij het kiezen van een 
middelbare school? 

• Is een categorale school goed of 
niet? 

• Is een brede brugklas beter dan 
een klas met maar één niveau? 

• Hoe meld ik mijn kind aan bij een 
middelbare school? 



Mag mijn kind elke school kiezen? 

Er is een ruim en pluriform aanbod van scholen voor alle niveaus -- vmbo, havo en 
vwo. Leerlingen kunnen uit dit rijke aanbod kiezen voor scholen die passen bij het 
schooladvies en hun Cito-score.

Soms is een bepaald type school niet in de buurt van jouw huis aanwezig, of zit de 
school van voorkeur vol. Openbare scholen laten alle leerlingen toe. Een klein 
aantal bijzondere scholen laat alleen een bepaald type leerlingen toe (bijvoorbeeld 
die de grondslag van de school onderschrijven). 

In de praktijk kunnen de meeste leerlingen geplaatst worden op de school van 
voorkeur. 



Hoe oriënteer ik me op scholen in mijn omgeving?

• Kijk op de website van je gemeente. De regels en procedures voor het 
aanmelden van je kind bij een school voor voortgezet onderwijs verschillen per 
gemeente of regio. 

• Check of er in jouw gemeente een website bestaat met alle informatie over 
middelbare scholen en de aanmeldprocedure, zoals deze website van de 
gemeente Amsterdam. De zoekmachine wijst op basis van je postcode de 
scholen in de omgeving aan, en geeft aan op welke scholen een kind uit 
Amsterdam een voorrangspositie heeft. 

• Kijk ook op de website van de school of scholen die je overweegt. 
• Check Scholen op de kaart of een andere vergelijkingssite voor (middelbare) 

scholen. 
• Bezoek open dagen en informatie-avonden. 
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Waarom zou ik een gemengde school overwegen?

Waarom zou je een gemengde school niet overwegen? 

Op gemengde scholen ontmoeten leerlingen van verschillende achtergronden 
elkaar. Dit creëert een kansrijke omgeving voor het leren omgaan met verschillen, 
het opbouwen van sociaal kapitaal (netwerk), het ontwikkelen van sociaal-
emotionele vaardigheden en het geven van goed (burgerschaps)onderwijs. 

Ook is het op een middelbare school met brede brugklassen en meerdere 
onderwijsniveaus makkelijker om op te stromen naar een hoger niveau. 

Gemengde scholen kunnen helpen kansenongelijkheid tegen te gaan. 
Ook bereiden ze leerlingen voor op hun rol als burger in de diverse Nederlandse 
maatschappij en arbeidsmarkt.



Waar moet ik rekening mee houden bij het kiezen van 
een middelbare school?

Zie deze lijst van factoren. 



Is een categorale school goed of niet?

Een categorale school is een school die slechts één of enkele onderwijsniveau(s) 
aanbiedt, zoals een gymnasium of vmbo-college. 

De groeiende populariteit van categorale scholen draagt bij aan 
onderwijssegregatie naar sociaaleconomische status. Leerlingen van verschillende 
achtergronden komen zo minder met elkaar in contact. Het Kenniscentrum ziet dit 
als een gemiste kans voor burgerschapsonderwijs en als een suboptimale 
voorbereiding op een diverse maatschappij en arbeidsmarkt. Ook als categorale / 
niet-gemengde scholen een hoge kwaliteit (burgerschaps)onderwijs aanbieden en 
ontmoeting tussen leerlingen stimuleren. 

Ons advies: oriënteer je op verschillende soorten scholen en kies de school die het 
beste bij je past! 



Voordelen van een brede brugklas

Een brede brugklas heeft enkele voordelen t.o.v. een brugklas met slechts één 
niveau: 
• Grotere kans op doorstroom naar een hoger niveau, aangezien leerlingen zich 

tijdens de brugklas verder kunnen ontwikkelen. 
• Leerlingen leren beter omgaan met verschillen. In een brede brugklas kun je 

beter oefenen met sociaal-cognitieve vaardigheden als samenwerken en het 
overbruggen van verschillen. 

De gemeente Amsterdam heeft daarom een brede brugklas bonus ingesteld voor 
scholen. Dit sluit aan bij het advies van de Onderwijsraad om de keuze voor het 
type voortgezet onderwijs uit te stellen. 



Hoe meld ik mijn kind aan bij een middelbare school? 

De regels en procedures voor het aanmelden van je kind bij een school voor 
voortgezet onderwijs verschillen per gemeente of regio. 

• Check op de website van jouw gemeente of er een centraal aanmeldbeleid voor 
middelbare scholen in werking is. 

• In maart kun je jouw kind aanmelden, gebaseerd op het schooladvies. 
• Mocht de score op de eindtoets afwijken van het schooladvies, dan heeft de 

leerling recht op plaatsing op het aangepaste niveau. Als dat niet lukt op de 
gekozen school, moet je jouw kind bij een andere school aanmelden. 

• Een school mag uw kind weigeren om deze redenen.
• U krijgt van uw basisschool een uitschrijfformulier. Daarmee kunt u uw kind 

aanmelden bij een middelbare school. 
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Indruk en faciliteitenFormeel Praktisch
• Reistijd
• Verkeersveiligheid 
• Rooster en 

schooltijden 

• Financiële gezondheid 
school

• Medezeggenschap 
• Aanmeldprocedure en 

wachtlijsten

• Grootte en groei school
• Grootte en indeling groepen
• Veiligheid en sfeer 

schoolplein 
• Gebouw
• Lokalen
• Lesmaterialen
• Sportfaciliteiten
• Huiswerk(begeleiding)

Factoren bij het kiezen van een middelbare school (1/2)



Ook handigSfeerOnderwijs
• Denominatie en onderwijs-

methode
• Beoordeling Inspectie 
• Slagingspercentages
• Leerlingvolgsysteem
• Passend onderwijs
• Verrijkende en niveau-

overstijgende lessen
• Brede brugklassen en 

doorstroommogelijkheden
• Digitalisering
• Burgerschapsvorming

• Pestprotocol
• Omgang docenten en 

leerlingen
• Thuis voelen
• Demografie leraren
• Demografie leerlingen
• Woonplaats leerlingen

• Schoolroute fietsen
• Sfeer proeven als de 

school uitgaat
• Afspraak rondleiding of 

open dag
• Ervaringen van andere 

leerlingen (en ouders) 
• Schoolgids en 

schoolplan lezen
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Bronnen
• Ouders en onderwijs 
• Schoolwijzer Amsterdam
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-

antwoord/middelbare-school-kiezen
• Scholen op de kaart
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