
Procedure aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs

Voor het  instromen in het nieuwe schooljaar in een hoger leerjaar dan leerjaar 1 wordt in de
regio Amstelland een procedure zij-instroom gevolgd.

Uitzonderingen
Voor instroom in havo 4 wordt een andere procedure gevolgd.
Bij overstap gedurende het schooljaar (bijvoorbeeld verhuizing) kunnen ouders rechtstreeks
contact opnemen met één van de scholen.

Eerste aanmelding
Het uitgangspunt is dat elke leerling die in Amstelland woont, ook een plek krijgt op een
school in de regio. Hiertoe is een aanmelding op twee plaatsen nodig:

1. Als ouder meldt u uw kind vóór 1 mei aan op de wachtlijst van de scholen in de regio
via het centraal aanmeldformulier. Geef hier een 1e, 2e en 3e voorkeur aan. Vul de
drie voorkeuren alle drie in. Voor het  HWC en het AC geldt dat aanmelding voor 2
vmbo-t (2 mavo) niet mogelijk is

2. Hiernaast meldt u uw kind ook vóór 1 mei aan bij de school van uw eerste voorkeur
zelf. Links naar de de aanmeld pagina’s van iedere school vindt u aan het einde van
deze brief.

Zodra beide formulieren zijn ingevuld vraagt de school van de 1e voorkeur informatie op bij
de huidige school van uw kind. Als deze informatie is ontvangen staat uw kind op de
wachtlijst voor zij-instroom in de regio Amstelland. De school van eerste voorkeur neemt
contact met u op om de aanmelding te bevestigen.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Plaatsing
Aan het einde van het schooljaar bespreken de scholen in Amstelland de aanmeldingen uit
het centraal aanmeldingsformulier. In de weken van 17 en 24 juli 2023 ontvangen ouders
informatie over mogelijke plaatsing, gevolgd door eventuele intakegesprekken.

Tot slot wijzen wij u er op dat het vanzelfsprekend van groot belang is dat u met de huidige
school van uw kind gedurende de rest van het schooljaar contact onderhoudt over
ontwikkelingen van uw kind en over de juiste voorbereiding van een eventuele overstap.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC0zbR6aB9bh98WUQvOKnuknTrqfa7CXYwig8zTqk83gXRtg/viewform


Links naar verschillende aanmeld pagina’s

Centraal aanmeldformulier voor de regio (hierna ook formulier van school invullen)

Alkwin Kollege
https://alkwin.nl/alkwin-kollege/aanmelden-zij-instroom/

Amstelveen College
https://amstelveencollege.nl/nieuwe-leerlingen/aanmelden-hoger-leerjaar/

CSB Amsterdam
https://csbamsterdam.nl/assets/files/documenten/Aanm.form_+_instructie_Amstelland_ZIJ
INSTROOM_2023-2024.docx

Herman Wesselink College
https://www.hethwc.nl/Aanmelden/Aanmelden-klas-2-of-hoger

Keizer Karel College
https://www.keizerkarelcollege.nl/zij-instroom-2023-2024/

Panta rhei
informatie: Zij-instroom – SG Panta Rhei
formulier: Aanmeldformulier-2022-2023-Panta-Rhei-1-2-2022.pdf (sgpantarhei.nl)

Sgs Thamen
https://thamen.nl/aanmelden/zij-instroom/

VLC
https://veenlandencollege.nl/overstap-en-doorstroommogelijkheden/

Yuverta Mavo Aalsmeer
https://www.yuverta.nl/vmbo/scholen/mavo-aalsmeer/aanmelden2/

Yuverta vmbo Aalsmeer
https://www.yuverta.nl/vmbo/scholen/vmbo-aalsmeer/aanmelden/
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