
 

 

 

 

 

 

Lotingsprocedure SintLucas vmbo 
25 maart 2020 

Inleiding 
Vanwege de recente ontwikkelingen vanuit de overheid is er besloten om voor schooljaar 2020-2021 
over te gaan op een loting in plaats van een intake. We hebben de verschillende mogelijkheden voor 
een alternatieve (digitale) intake bekeken maar deze zijn op dit moment niet haalbaar. De loting is 
nodig omdat er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in leerjaar 1 van SintLucas vmbo en het 
leerlingaantal niet onbeperkt kan toenemen. De kleinschaligheid van SintLucas willen we graag 
waarborgen. 

Uitwerking procedure 
• De loting zal worden gedaan door een notaris, deze zal ook de volgorde voor de wachtlijst 

vaststellen.  
• Er zijn 126 plaatsen in leerjaar 1 verdeeld over vijf heterogene (dakpan) KGT-brugklassen. 
• Onze vooraanmelders hebben reeds een procedure doorlopen.   
• Alle aspirant-leerlingen zijn gescreend door de orthopedagoog van SintLucas op 

ondersteuningsbehoefte. Wanneer SintLucas niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, 
zal de leerling niet mee worden genomen in de loting en zullen wij samen zoeken naar passend 
onderwijs. 

• De uitslag van de loting zal uiterlijk op 15 april om 12:00 uur gecommuniceerd worden via  
e-mail. Ouder(s)/verzorger(s) van aspirant-leerlingen die ingeloot zijn, moeten uiterlijk 17 april 
om 14:00 uur aangeven of zij gebruik willen maken van de plaats. Dit kunnen zij doen door een 
mail te sturen naar intake-vmbo@sintlucas.nl met daarin de naam van de leerling en of zij 
gebruik maken van de gereserveerde plek.  Van aspirant-leerlingen waarvan 
ouder(s)/verzorger(s) vóór deze tijd geen bericht hebben gestuurd, komt de gereserveerde plek 
automatisch te vervallen. Deze plaats zal dan worden aangeboden aan de eerstvolgende op de 
wachtlijst. 

Toelatingscriteria 
Een aspirant-leerling is toelaatbaar wanneer het advies van de basisschool uitkomt op 
kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg. Indien er sprake is van een combinatie-
advies basisberoepsgerichte leerweg/ kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg/havo dan 
wordt de leerling een bespreekgeval en wordt er contact opgenomen met de huidige school om te 
bespreken of toelaatbaarheid een optie is. Leerlingen met een basisberoepsgerichte leerweg-advies, 
havo-advies, havo/vwo-advies en een vwo-advies zijn niet toelaatbaar. De ondersteuningsbehoefte 
moet passen binnen het aanbod van SintLucas. Dit wordt beoordeeld door het intaketeam, waar onder 
andere de ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog onderdeel van zijn. Deze beoordeling vindt 
plaats op basis van de beschikbare gegevens, zoals aangeleverde stukken vanuit de basisschool. 

Uitzonderingen 
SintLucas vmbo behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (sociaal/medische gronden) af te 
wijken van de hierboven beschreven procedure. De plaatsingscommissie geeft hierin een advies aan de 
teamleiders, waarop deze een beslissing maken over plaatsing. 

 

mailto:intake-vmbo@sintlucas.nl

	Inleiding
	Uitwerking procedure
	Toelatingscriteria
	Uitzonderingen

