LOTINGSBELEID
SCHOOLJAAR 2022-2023

Protocol centrale loting
Afspraken
● Bij aanmelding is bekend dat, wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, een
loting gaat plaatsvinden;
● De loting wordt centraal georganiseerd, er is één en dezelfde loting-systematiek voor
alle afdelingen;
● De loting vindt onder notarieel toezicht plaats;
● Bij de loting is er sprake van een onderverdeling in het aantal beschikbare plaatsen
voor 2 B/K-klassen en in totaal 4 M/H- of H/V-brugklassen.
● Pas nadat het maximaal aantal leerlingen is ingeloot op grond van het
basisschooladvies kan de Commissie van Begeleiding aan de hand van de ingelote
leerlingen de klassen samenstellen;
● Met de samenwerkingsverbanden is na afloop van de loting overleg om te bepalen
welke scholen plek hebben om uitgelote leerlingen te plaatsen;
● Uiterlijk 1 april 2022 worden ouders geïnformeerd of er een loting plaats zal vinden;
● Van de leerlingen die zijn ingeloot, wordt vastgesteld of aan de
ondersteuningsbehoeften kan worden voldaan door het Axia College. Indien dit niet
het geval is, wordt in overleg met leerling, ouders, basisschool en
samenwerkingsverband gezocht naar de beste oplossing.
Werkwijze notariële trekking
● Alle leerlingen op de lotingslijst krijgen door middel van een notariële trekking een
lotingsnummer;
● De notaris zal na het bereiken van het maximaal aantal in te loten leerlingen per klas
doorloten tot iedere leerling van de lijst een lotingsnummer heeft. Op deze wijze
ontstaat er een lotingslijst en is inzichtelijk welk lotingsnummer een leerling heeft
gekregen en of de leerling is in/uitgeloot;
● De loting vindt plaats op 7 april 2022. Uiterlijk 8 april 2022 ontvangen ouders bericht
of de leerling is in- of uitgeloot.
De lotingslijst
● Op de lijst worden leerlingen geplaatst die uiterlijk 15 maart zijn aangemeld, d.w.z.
dat er van de leerling een volledig dossier* (alle stukken uit het aanmeldpakket) in het
bezit van het Axia College is;
● De loting vindt plaats op basis van het basisschooladvies, en de hierbij meest
passende klas op het Axia College;
● (Stief-/half-)broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen, die op hetzelfde adres zijn
ingeschreven volgens de gemeentelijke basisadministratie, zijn vrijgesteld van loting;
● Basisschoolleerlingen van SO-scholen in Amersfoort zijn eveneens vrijgesteld van
loting;
● Zittende leerlingen die doubleren hebben voorrang. Evenals leerlingen die intern opof afstromen, zittende leerlingen in de Sluisklas en speciale trajecten;
Vastleggen plaatsingsbesluiten
● Het Axia College zal uiterlijk 15 mei 2022 vastleggen of de leerling definitief is
toegelaten - d.w.z.; ingeloot én dat het Axia College kan voldoen aan de
ondersteuningsbehoeften van de leerling;

●
●
●

Ouders van voor 15 maart aangemelde leerlingen krijgen uiterlijk 16 mei 2022 een
schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit;
Indien de leerling niet geplaatst is, wordt in overleg met leerling, ouders, basisschool
en samenwerkingsverband gezocht naar een andere passende plek binnen het VSO.
In het geval dat er een plek vrij komt omdat een leerling die is ingeloot toch niet wordt
toegelaten omdat er niet aan de ondersteuningsbehoeften kan worden voldaan,
omdat een leerling zich terugtrekt, of omdat een verwachte leerling die zou doubleren
toch overgaat, wordt de eerstvolgende leerling op de lotingslijst benaderd.

*Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die op 15 maart 2022 worden aangemeld na het bezoeken van
de informatiemiddag op de locatie Utrechtseweg. Het Axia College behoudt zich het recht voor om leerlingen
afkomstig van BaO- of SBO-scholen alsnog uit de lotingslijst te verwijderen indien er voor de lotingsdatum geen
deskundigheidsverklaring wordt afgegeven door het SWV.

