
  
  

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure vmbo en Het Groene Lyceum 
Zone.college Enschede 

Bedankt dat u kiest voor onze school! 

In dit document kunt u lezen wat u moet doen als ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) om uw kind aan te 
melden voor leerjaar 1 van onze school. Ook beschrijven we hoe we uw kind plaatsen en wat we 
doen als er te veel aanmeldingen komen. 

Wilt u meer informatie, ook als u uw kind wilt aanmelden voor een ander leerjaar, neem dan contact 
op met de school: 
Hengelosestraat 348, 7521 AG Enschede, Tel. (088) 26 20 600, E-mail: enschede@zone.college 

Wanneer is uw kind toelaatbaar? 
Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene 
omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport van de basisschool een vmbo-diploma 
kan halen of een havo-diploma (als je naar Het Groene Lyceum wilt), kan bij ons een opleiding volgen. 
Ook als uw kind al in de brugklas zit of in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs, kan hij/zij (als 
er plek is om te plaatsen) overstappen naar ons vmbo Groen.  

Wanneer kunt u uw kind aanmelden voor onze school? 
Aanmelden voor leerjaar 1 van het schooljaar 2022/2023 kan op woensdag 9 en donderdag 10 maart 
2022 van 17:00 tot 20:00 uur. U bent, samen met uw kind, van harte welkom op onze locatie aan de 
Hengelosestraat 481 in Enschede. 
Aanmeldingen die we vóór 9 maart ontvangen, nemen we niet in behandeling. 

Wanneer hoort u of uw kind geplaatst is? 
Binnen 6 weken na ontvangst van de complete aanmelding, beslist de school of uw kind geplaatst kan 
worden. Als meer onderzoek noodzakelijk is kan de termijn worden uitgebreid naar 10 weken. Mocht 
dit het geval zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Hoe kunt u uw kind aanmelden voor onze school? 
Op woensdag 9 en donderdag 10 maart 2022 van 17:00 tot 20:00 uur wordt uw aanmeldingsformulier 
(volledig ingevuld en ondertekend) door een medewerker van Zone.college in ontvangst genomen en 
zal er een kort kennismakingsgesprek met u en uw zoon of dochter plaatsvinden. Onze school is 
geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene omgeving. 
 
U kunt een aanmeldingsformulier downloaden via https://zonecollege.nl/vo/enschede/aanmelden/ of 
opvragen bij onze school:  
Hengelosestraat 348, 7521 AG Enschede, Tel. (088) 26 20 600, E-mail: enschede@zone.college 
 
Wilt u ondersteuning bij het invullen van het aanmeldingsformulier of een toelichting, dan kunt u 
contact opnemen met onze school. 
 
Uit welke onderdelen bestaat de aanmelding? 
De complete aanmelding bestaat uit een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en 
gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de leverende basisschool. 

Wanneer nemen we de aanmelding in behandeling? 
We nemen de aanmelding in behandeling als alle informatie aanwezig is om de aanmelding te kunnen 
beoordelen. 

Wat gebeurt er als we de complete aanmelding hebben ontvangen? 
Na ontvangst van de complete aanmelding, krijgt u van ons binnen 5 werkdagen een 
ontvangstbevestiging per mail. Binnen 6 weken na ontvangst van de complete aanmelding krijgt u 
bericht of uw kind is geplaatst op onze school.  
Als er meer onderzoek noodzakelijk is of uw kind geplaatst kan worden, kunt u uiterlijk 10 weken na 
de aanmeldingsdatum per mail bericht verwachten over plaatsing van uw kind. 
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Indien u geen bevestiging heeft ontvangen van de aanmelding, kunt u telefonisch contact opnemen 
met de administratie van de school: tel. (088) 26 20 600.  

Wat gebeurt er als de aanmelding onvolledig is? 
Als het aanmeldingsformulier niet volledig is ingevuld of de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van 
de leverende basisschool niet compleet zijn dan krijgt u of de basisschool binnen 5 werkdagen van 
onze school een mail, waarin u of de basisschool wordt gevraagd de ontbrekende informatie aan te 
leveren. Dat moet u of de basisschool doen binnen 5 werkdagen, rekenend vanaf het moment dat de 
mail is verzonden. 
Uw kind is pas aangemeld, zodra het volledig ingevulde en door de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) 
ondertekende aanmeldingsformulier is ontvangen alsook gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de 
leverende basisschool. 
 
Wat gebeurt er met aanmeldingen die te laat binnenkomen? 
Te late aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, wat betekent dat leerlingen 
die te laat zijn aangemeld pas in aanmerking komen voor plaatsing indien de op de eventuele 
wachtlijst geplaatste kinderen definitief geplaatst zijn.   

Wie beslist of uw kind wordt toegelaten? 
De school heeft een zogenaamde plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie kan onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag beslissen een aanmelding voor plaatsing niet te 
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van 
de aanmelding of voor de voorbereiding van de plaatsingsbeslissing, mits de 
ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) de gelegenheid hebben gehad de aanmelding aan te vullen. 
 
Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) 
bekendgemaakt binnen 4 weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde 
termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de plaatsingsbeslissing wordt 
opgeschort met ingang van de dag waarop de plaatsingscommissie de 
ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de 
aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

Wanneer beslist de plaatsingscommissie of uw kind is toegelaten? 
De plaatsingscommissie neemt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de beslissing over 
plaatsing van een leerling zo spoedig mogelijk doch binnen 6 weken na ontvangst van de complete 
aanmelding.  Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de 
plaatsingscommissie dit aan de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) mede en noemt daarbij een zo kort 
mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten 
hoogste 4 weken bedraagt. 

Wie maken deel uit van de plaatsingscommissie? 
De plaatsingscommissie bestaat uit de teamleiders van de betreffende leerwegen en een van de 
collega’s van het ondersteuningsteam. De locatiedirecteur is voorzitter van de plaatsingscommissie. 

Voor hoeveel leerlingen is er plaats? 
Het maximum aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen om de kwaliteit van ons onderwijs en een 
veilige leeromgeving te garanderen in schooljaar 2022-2023 is: 

• 2 klassen met maximaal 16 leerlingen per klas voor de Basis Beroepsgerichte Leerweg en 
• 2 klassen met maximaal 22 leerlingen per dakpanklas voor de BBL/KBL en 
• 2 klassen met maximaal 24 leerlingen per klas voor de Kader Beroepsgerichte Leerweg en 
• 1 klas met maximaal 25 leerlingen per dakpanklas voor de KBL/GL en 
• 2 klassen met maximaal 28 leerlingen per klas voor de Gemengde Leerweg en 
• 1 klas met maximaal 25 leerlingen per klas voor Het Groene Lyceum 
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Wat gebeurt er als zich meer leerlingen aanmelden voor een bepaalde leerweg dan er plaats is? 
Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen in een bepaalde leerweg wordt onder alle 
aanmeldingen van die bepaalde leerweg geloot, rekening houdend met de voorrangsregeling. 
Ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) worden hierover uiterlijk 1 week na aanmelding geïnformeerd. 

Hoe vindt loting plaats?  
Bij loting hanteren we de volgende werkwijze: 

1. Leerlingen van de leerweg waarvan het maximum is overschreden worden in een digitaal 
bestand geplaatst; 

2. Vervolgens wordt blind geloot, dat wil zeggen zonder kennis van de gegevens van het 
aangemelde kind; 

3. Nadat elke leerling een lotnummer toegewezen heeft gekregen, worden eerst alle 
voorrangsleerlingen geplaatst. Als er te veel voorrangsleerlingen zich hebben aangemeld, dan 
wordt ook onder deze leerlingen eerst geloot.  

Wanneer wordt de loting uitgevoerd?  
De loting wordt uiterlijk op 18 maart uitgevoerd. 

Wie voert de loting uit? 
De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, die bestaat uit de voorzitter van de 
ouderadviescommissie van de school en een medewerker van het samenwerkingsverband van VO-
scholen in Enschede.  
Indien bij de loting een kind van de voorzitter van de ouderadviescommissie en/of een kind van het lid 
van het samenwerkingsverband is betrokken, worden zij vervangen door een voorzitter van een 
ouderadviescommissie van een collega-school van Zone.college respectievelijk ander lid van het 
samenwerkingsverband. 

Wat gebeurt er als mijn kind is ingeloot? 
U ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na de loting per mail bericht als uw kind is ingeloot en de aanmelding 
door de plaatsingscommissie in behandeling kan worden genomen.  

Wat gebeurt er als mijn kind is uitgeloot? 
Kinderen die worden uitgeloot, worden op een wachtlijst geplaatst.  
Ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) krijgen hierover binnen 5 werkdagen na loting telefonisch bericht. 
Indien ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) het kind niet op de wachtlijst geplaatst willen hebben, dienen 
zij dat de school per ommegaande per mail te laten weten. In dat geval vervalt de aanmelding. 
Mocht het nodig zijn dan helpen we u bij het vinden van een passende school.  

Wie heeft er voorrang bij de loting? 
Bij de loting hanteren wij de volgende voorrangsregeling: 

1. U heeft een zoon of dochter bij ons op school zitten 
2. Zone.college hanteert de volgende plaatsingspercentages: 75% van de leerlingen is 

woonachtig in de gemeente Enschede en 25% daarbuiten  
3. De leerling is gemotiveerd voor ons groene onderwijs.  

Wat gebeurt er als er toch nog een plaats vrijkomt? 
Als door welke omstandigheden dan ook, er alsnog een plaats vrijkomt voor leerlingen op de 
wachtlijst, loten we weer blind onder de leerlingen op de wachtlijst.   



  
  

Hardheidsclausule  
Ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) kunnen pas op het moment dat duidelijk wordt dat er meer 
aanmeldingen zijn dan plaatsen een beroep doen op de hardheidsclausule. In dat geval moeten zij 
zwaarwegende omstandigheden onderbouwen en aantonen. Zwaarwegende omstandigheden kunnen 
gelegen zijn in individuele persoonlijke kenmerken, de gezondheidssituatie, de thuissituatie of een 
combinatie daarvan.  
Ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) die een beroep doen op de hardheidsclausule kunnen dit doen 
middels een mail dan wel brief aan de plaatsingscommissie t.n.v. de heer A. Kruiskamp.  Deze dient 
binnen 5 werkdagen in ons bezit te zijn, rekenend vanaf het moment dat 
ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) zijn geïnformeerd over het feit dat de school moet gaan loten. De 
plaatsingscommissie neemt een besluit. Ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) krijgen binnen 5 werkdagen 
na het besluit bericht per mail.  
Een beroep op de hardheidsclausule gaat vóór de voorrangsregel van de loting. 

Waar kan ik bezwaar aantekenen als mijn kind niet is toegelaten? 
Binnen 6 weken na bekendmaking van de beslissing van plaatsing kunnen 
ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) bezwaar maken bij het bevoegd gezag door het indienen van een 
bezwaarschrift.  
Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift en nadat 
ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) de gelegenheid hebben gehad om hun bezwaar toe te lichten. 
Het College van Bestuur is te bereiken op: Hoeflingweg 9, 7241 CJ Lochem, mailadres: 
cvb@zone.college. 
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