
Onderwerp VRAAG ANTWOORD
Algemeen  Als een leerling deelneemt aan muziektalent, hoe wordt dit ingebed in het regulier lesprogramma? De lessen van MuziekTalent worden zoveel mogelijk in de laatste uren van de dag gepland. Dit proberen we in een maatwerktraject in te passen.  

Het kan wel voorkomen dat een leerling hierdoor een les mist, maar dit gebeurt steeds in overleg met de lesgevende docent.

Algemeen  Hebben jullie voorstellingsavonden? Jaarlijks is er een grote voorstelling, Kunstgoed genaamd, waar leerlingen optreden. Ook zijn er door het jaar veel momenten waar leerlingen 
optreden: bij adventvieringen, open dagen. Muziektalent kent ook eigen voorstellingen, maar treedt ook op bij Kunstgoed.

Algemeen In de slagingspercentages van 2020-2021 is te zien dat er maar 28 vwo leerlingen waren die eindexamen deden terwijl 
havo en tl meer dan 70 leerlingen hadden. Klopt het dat er dus minder plek is op het BLC voor vwo leerlingen? 

In schooljaar 2015-2016 waren er nog minder inschrijvingen van vwo-leerlingen. De laatste jaren neemt het aantal vwo-leerlingen toe. De toename 
met een maatschappelijke tendens en vertrouwen vanuit ouders/verzorgers dat het voor vwo-leerlingen ook van belang is om breed opgeleid te 
worden. Daarnaast is terug te zien in de resultaten dat onze leerlingen goed scoren. 

Determinatie Als klas 9 middenbouw is, is er dan een 3 jarige brugklas? Is klas 9 onderdeel van de middenbouw of bovenbouw? 
Wanneer vindt nu 'scheiding' plaats voor tl-havo-vwo?

Klas 9 is onderdeel van de middenbouw. In het derde leerjaar kunnen enkele leerlingen (met name op havo en vwo) nog onderzoeken welk 
opleidingsniveau het beste bij hun past. Voor het gros van de leerlingen eind klas 8 al helder naar welk opleidingsniveau zij zullen doorstromen in 
klas 10. Klas 9 heeft een voorbereidend karakter op de bovenbouw.  

Doorstroom  Kan een leerling met het vrije school diploma terecht op alle vervolgopleidingen? Natuurlijk, ze maken hetzelfde eindexamen als alle andere scholen. Naast het diploma ontvangt de leerling ook het vrije school getuigschrift met 
daarin een beschrijving van kennis, kwaliteiten en vaardigheden.

Examen  Als Kunst al een extra examenvak is, is er dan nog ruimte voor een zelfgekozen extra eindexamenvak? Voor het vakkenpakket moeten er een aantal keuzes gemaakt worden. Een leerling op tl dient minimaal 6 vakken te hebben, havo 7 en vwo 8 om 
zo een geldig profiel samen te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het een extra vak te kiezen. Een van de te maken keuzes is voor welk 
praktische component van kunst gekozen wordt, maar kunst is wel altijd een onderdeel van het vakkenpakket. 

Examen  Kun je ook kiezen voor Spaans als examenvak? Wij bieden Spaans niet aan als examenvak.
Examen  Welk niveau is het examen Engels? Het examen Engels past bij het niveau waar de leerling examen in doet, tl, havo of vwo.
Algemeen  Hebben de leerlingen een eigen laptop nodig en moeten ze deze ook meenemen naar school?  In principe heeft de leerling deze in de les niet nodig. Het is wel handig voor het maken van eventueel huiswerk op school. Veel opdrachten 

worden namelijk digitaal gegeven. Gedurende quarantaines/online onderwijs is het wel van belang dat leerlingen over een eigen device (Ipad, 
laptop, pc etc.) beschikken. Mocht het (financieel) niet lukken om een eigen device aan te schaffen, zoekt school altijd mee naar mogelijkheden.

Lesdag  In de schoolgids staat dat het 9e uur tot 17:00 uur duurt. Is dit dagelijks of sporadisch?  Sporadisch en met name in de bovenbouw
Lesdag Zijn de schooldagen langer dan de schooldagen van de meer reguliere scholen, vanwege de extra kunstzinnige vakken? Nee. Het totaal aantal lesuren per jaarlaag is vergelijkbaar met reguliere scholen en voldoet aan de vereiste en wettelijk verplichte te behalen 

onderwijstijd. 
Loting & Aanmelding  Mijn kind heeft havo/vwo advies. Als er teveel aanmeldingen zijn, loot hij/zij dan mee voor havo, voor vwo of heeft hij/zij 

gewoon pech? Of willen jullie dat de docent maar 1 niveau doorgeeft?
 De havo/vwo groep wordt als aparte groep in de loting meegenomen. Er wordt in 9 niveaugroepen (van vmbo basis t/m vwo) geloot, waar 
havo/vwo er 1 van is. 

Loting & Aanmelding  Heb je met een vwo advies normaal gesproken meer kans om ingeloot te worden dan met havo/vwo? We hebben een aantal jaren in de vwo groep niet hoeven loten. Echter afgelopen jaar hebben we wel in de vwo groep en niet in de havo/vwo 
groep hoeven loten. Kortom, het is goed om te weten dat het van te voren niet vast te stellen is in welke niveaugroep er juist wel of niet geloot 
gaat worden.

Vrijeschoolonderwijs  Waarom zijn er geen tto mogelijkheden? Zowel in de middenbouw als in de bovenbouw besteden we aandacht aan de moderne vreemde talen door vakoverstijgende periodes te 
verzorgen. TTO bieden wij niet aan, wij leggen de accenten in ons onderwijs net iets anders, op een brede algemene vorming.

Reizen & Activiteiten Zijn er nog andere uitstapjes/excursies? Hoe vaak is er een reis per jaar zowel in de onderbouw als in de bovenbouw? In klas 9 is er een kamp en in de eindexamenklassen gaan de leerlingen op zogenoemde "eindreis". Gedurende het jaar zijn er diverse excursies. Bij 
aanvang van klas 7 en klas 10 zijn er kennismakings- en verbindingsdagen. 

Uitdaging  Is het zo dat de vwo leerlingen er langer over doen dan op een reguliere (niet vrije) school? Nee, het vwo traject is ook bij ons 6 jaar.
Doorstroom  Waar komen vwo leerlingen vooral terecht na het vwo? De keuzes van de leerlingen kunnen per jaarlaag verschillen. Maar leerlingen kiezen veelvuldig technische, maatschappelijke en 

gezondheidsopleidingen. 
Uitdaging  Welke extra vakken geven jullie t.o.v de meer reguliere scholen?  We bieden o.a. het volgende aan: Periodelessen, tekenen, handvaardigheid, koken, muziek, dans, koorzang, djembé, zwemmen, smeden, 

pottenbakken, drama, kunst beeldend, textiel, houtbewerking en koperslaan. Deze worden niet allemaal gelijktijdig aangeboden, maar komen 
gedurende de schoolloopbaan afwisselend aan bod.  

Algemeen  Hoe groot zijn de klassen? De tl/havo/vwo stroom hebben in principe 30 leerlingen en de basis/kader/tl klas in principe 18 leerlingen.
Algemeen  Hoeveel/vaak zijn er proefwerken of toetsweken? In klas 7 niet. In klas 8 vindt er 1 proefwerkweek plaats en in klas 9 twee proefwerkweken per jaar. We starten in de klassen 8 en 9 met de eerste 

proefwerkweken om de leerlingen alvast kennis te laten maken met wat een proefwerkweek precies inhoudt. Vanaf de bovenbouw (klas 10) zijn 
er, afhankelijk van het jaar, drie proefwerkweken of schoolexamen-weken ter voorbereiding op het centraal examen. Daarnaast zijn er ook losse 
proefwerken door het jaar en werken we naar een cultuur waarin formatief handelen een belangrijk onderdeel is van onze leercultuur. Dat wil 
zeggen dat er aan het begin van het leerproces wordt bekeken (‘getest’) waar de leerling staat en wordt aan de hand daarvan bepaald wat een 
goede vervolgstap is (een formatieve beslissing). 

Lesdag  Behalve de periodeschriften krijgen leerlingen dagelijks ook ander huiswerk? Ja naast de periodelessen, wordt er ook voor de vaklessen huiswerk meegegeven. 
Mentoraat Hoe ziet het mentoraat eruit? Hoeveel leerlingen heeft een mentor onder zich? Een hele klas? Afhankelijk van de aanstellingsomvang van de mentor heeft deze een hele klas onder zich (30 leerlingen) of zijn er twee mentoren op een klas van 

30 leerlingen. In de basis/kader/tl klas zijn het 18 leerlingen per mentorklas. 
Algemeen  Wat wordt er van ouders/verzorgers m.b.t. ouderparticipatie verwacht?  Ouderparticipatie is anders dan op de basisschool maar zeker van belang. Zo vinden we de driehoek leerlingen-school-ouder van belang. Dat 

betekent dat er 3x per jaar ontwikkelgesprekken worden gehouden en natuurlijk gaan we ervan uit dat jullie als ouders/verzorgers komen kijken 
naar toneel, muziekuitvoeringen en aanwezig zijn bij ouderavonden. 



Algemeen Ligt de school dicht bij het station? En houden jullie bij het indelen van de klassen rekening met waar de kinderen 
vandaan komen?  

Station Randwyck is op loopafstand van school verwijderd. En ja, we houden rekening met de woonplaats/postcodegebied bij het indelen van onze 
klassen.

Algemeen Wat is de policy rondom te laat komen door vertraging in het OV? We zijn een regioschool dus we kijken iedere ochtend of er vertraging is in het OV. Mocht dit het geval zijn, kunnen leerlingen met een briefje 
"geoorloofd te laat" de klas in. 

Periodeonderwijs Mag een periodeschrift door een leerling met dyslexie digitaal worden gemaakt? Ja dat klopt. 
Reizen & Activiteiten  Hoe zit het met de kosten voor extra activiteiten en excursies? Voor meer informatie over de schoolkosten, ouderbijdrage en schenkingen verwijzen we jullie naar onze schoolgids, pag. 41 ouderbijdrage en 

schenkingen: https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-content/uploads/2021/12/BB_BLC_schoolgids_2021-2022_v2.pdf

Uitdaging  Als mijn kind havo/vwo advies heeft, krijgt hij/zij dan ook het vak wetenschap&onderzoek?  Ja, als dit past bij de leerling is dat zeker mogelijk. Dit wordt in gesprek met ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor samen onderzocht. Het kan 
zijn dat een havo/vwo leerling meer gebaat is bij een goede basis om zo goed door te stromen. Dit verschilt dus per leerling.

Uitdaging Is er extra uitdaging voor vwo plus leerlingen?  Ja, we bieden leerroute vwo aan. Meer hierover lees je in de schoolgids op onze website: https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-
content/uploads/2021/12/BB_BLC_schoolgids_2021-2022_v2.pdf (leerroute vwo in klas 7 en 8, pag. 14)

Vrijeschoolonderwijs  De vrije school is gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner, klopt dat? In hoeverre werkt dit gedachtegoed 
door in het onderwijs en krijgen de kinderen ook les in antroposofie?

Ja, dat klopt. Onze missie is: "We leren en leven samen om de ruimte te creëren waarin onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld open, 
weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden." Deze komt voort uit het gedachtegoed van Rudolf Steiner en sluit ook mooi aan bij de naamgever 
van onze school: Bernard Lievegoed. Leerlingen krijgen geen les in antroposofie, maar we laten ons zeker inspireren door het gedachtegoed van 
deze twee pedagogen. Daarnaast zijn we ook een school van deze tijd en kijken we ook steeds opnieuw naar wat onze leerlingen nodig hebben.

Vrijeschoolonderwijs  Is er een verschil als het kind van de gewone basisschool komt ipv vrije school qua overgang? Nee, er is geen verschil. Leerlingen die van de vrije school onderbouw komen zijn inderdaad wel al bekend met o.a. periodeonderwijs en 
kunstzinnige, ambachtelijke vakken (hoofd/hart/hand principe). De start op het Bernard Lievegoed College (bovenbouw) is voor alle leerlingen nog 
onbekend en we helpen de leerlingen stap voor stap in het zich eigen maken van het periodeonderwijs en het reilen en zeilen op het Bernard 
Lievegoed College.

Vrijeschoolonderwijs  Jaargang 7,8 en 9 ? Beginnen we niet gewoon in 1 en waarom dan beginnen met 7?  In het vrijeschoolonderwijs tellen we verder vanaf de basisschool. Groep 3 op een reguliere basisschool is klas 1. Als we zo verder tellen, dan is 
groep 8 klas 6 en is het eerste leerjaar op de middelbare school klas 7. De telling van klas 1 t/m 12 weerspiegelt van oudsher de doorlopende 
leerlijn van de basisschoolperiode tot de laatste klas van de middelbare school. Deze start dus bij 1 en eindigt afhankelijk van de gekozen leerroute 
in klas 10, 11 of 12. 

Vrijeschoolonderwijs  Waarom kiezen jullie voor heterogene klassen? Voor een goede sociale ontwikkeling vinden we het belangrijk dat kinderen met verschillende kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten; van elkaar en 
met elkaar leren. 

BK-klas Klopt het dat basis/kader leerlingen nauwelijks kans hebben om ingeloot te worden als ze geen broer/zus op school 
hebben en nu niet op een vrije basisschool school zitten?

Het klopt dat het initiatief voor een B/K klas in eerste instantie voor de leerlingen van onze onderbouwen is gestart. Zij hebben inderdaad 
voorrang. Daarna volgen de broertjes en zusjes die voorrang hebben. Het klopt dat er dan in een klas met 18 plaatsen een beperkt aantal plekken 
overblijft voor de leerlingen van overige basisscholen.

BK-klas  Hoe gaan jullie om met de LWOO verwijzing bij een kind met advies basis/kader? Hoe wordt de extra ondersteuning 
gegeven op bepaalde vlakken? En hoe is de verhouding bij basis/kader praktijklessen en theorielessen?

De basisschool dient in het advies duidelijk te vermelden dat een leerling LWOO nodig heeft en op welke gebieden achterstanden/ondersteuning 
nodig is (op welke didactische gebieden heeft de leerling achterstand en eventueel op sociaal-emotioneel gebied). De onderwijsbehoeften moeten 
helder zijn geformuleerd in het onderwijskundig rapport. Vanaf dit schooljaar hoeft er geen aanvraag voor LWOO meer gedaan te worden op naam 
van de leerling. Wij krijgen als school extra gelden om leerlingen met LWOO extra te ondersteunen. Deze gelden zetten wij met name in om een 
kleinere klas te faciliteren. Docenten bieden in de vaklessen de nodige ondersteuning. Verhouding praktijklessen/theorielessen. Dat wisselt per 
kwartaal. Grofweg kan je stellen dat eenderde deel praktijk is (LO, drama, dans, houtbewerken, tekenen, etc), een derder zaakvakken en een 
derde van het aanbod periodeonderwijs (hierin zitten theoretische en praktische gedeelten).

BK-klas  Wat als je advies kader/tl is? Is het een basis/kader klas of een basis/kader/tl klas?  Een leerling met tl advies gaat in principe naar een tl/havo/vwo klas. Een leerling met een kader/tl advies van de basisschool gaat in principe naar 
de basis/kader/tl klas. Ons uitgangspunt is succes voor de leerling. Dit bepaalt de aannamecommissie naar aanleiding van het 
kennismakingsgesprek en onderwijskundigrapport. 

BK-klas  Is er maar 1 klas basis/kader?  Klopt(is er maar 1 klas basis/kader? )
BK-klas  Is het bedoeling dat een basis/kader leerling aan het einde van groep 8 TL gaat doen of kunnen ze ook verder op kader?  Leerlingen die in de basis-kader klas zitten, kunnen ook na klas 8 verder op basis-kader niveau. 

BK-klas  Wanneer een kader leerling beter scoort dan verwacht. Kan hij/zij dan overstappen naar het T/H/V? En zo ja? Wanneer 
dan? 

In principe blijft de leerling gedurende de eerste twee leerjaren in de basis/kader/tl klas. Wanneer de leerling zich goed ontwikkelt en laat zien tl 
niveau aan te kunnen, kan hij in het derde leerjaar werken op tl niveau met als doel hier ook eindexamen in te doen. 

BK-klas  Welke vakken vallen er in het kader pakket (profiel- en keuzevakken)? Wij bieden uitsluitend het profiel Dienstverlening en Producten aan. De verplichte vakken zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke 
opvoeding en rekenen. Omdat wij een kleine basis/kader klas hebben, kunnen wij niet alle vakken aanbieden en zullen wij uit de vakken wiskunde, 
economie en biologie, twee vakken kiezen. Het vak D&P is binnen het profiel D&P een verplicht vak. 



Determinatie Welke manier van determineren geldt voor de basis/kader leerlingen? De basisschool dient in het advies duidelijk te vermelden dat een leerling LWOO nodig heeft en op welke gebieden achterstanden/ondersteuning 
nodig is (op welke didactische gebieden heeft de leerling achterstand en eventueel op sociaal-emotioneel gebied). De onderwijsbehoeften moeten 
helder zijn geformuleerd in het onderwijskundig rapport. Vanaf dit schooljaar hoeft er geen aanvraag voor LWOO meer gedaan te worden op naam 
van de leerling. Wij krijgen als school extra gelden om leerlingen met LWOO extra te ondersteunen. Deze gelden zetten wij met name in om een 
kleinere klas te faciliteren. Docenten bieden in de vaklessen de nodige ondersteuning. Verhouding praktijklessen/theorielessen. Dat wisselt per 
kwartaal. Grofweg kan je stellen dat eenderde deel praktijk is (LO, drama, dans, houtbewerken, tekenen, etc), een derder zaakvakken en een 
derde van het aanbod periodeonderwijs (hierin zitten theoretische en praktische gedeelten).

Differentiatie Bij veel scholen ligt de focus op tl en vwo, maar hoe zit het met havo? Wordt havo 4 nog gezien als een probleemjaar en 
zo ja, wat wordt hiermee gedaan? 

Wij zien 10havo (4e klas) niet als probleemjaar. Wat we wel zien is dat deze klas bestaat uit een zeer heterogene groep leerlingen (leerlingen die 
doorstromen na een diploma tl, leerlingen die havo-advies hebben vanuit klas 9, leerlingen die deze klas voor een tweede keer volgen). Daarbij 
begint het leven buiten school steeds interessanter te worden waardoor de leerling voor veel uitdagingen komt te staan. We weten uit ervaring en 
onderzoek dat leerlingen gebaat zijn bij veel contact, het aangaan van de verbinding tussen docent/mentor en leerling. Vandaar dat we veel 
inzetten op dit contact. We zijn geinteresseerd in het wel en wee van de leerling en niet alleen naar de cijfermatige stand van zaken, we bezoeken 
leerlingen buiten school op stageplaatsen, we zien de leerling in buitenschoolse activiteiten als jaarfeesten en ondernemen mentoractiviteiten, 
vaak ook buiten school om elkaar écht te zien. Daarnaast start deze groep met de leerlijn 'studievaardigheden bovenbouw' waarin zij het gehele 
jaar bezig zijn met thema's 'hoe maak ik een planning' (dat kopppelen we dan gelijk aan het maken van een planning voor een proefwerkweek) of 
'taakinitiatie' (hoe begin ik nu aan een grote opdracht,? wat weer gekoppeld kan worden aan het profielwerkstuk). Ook zorgen we dat het 
mentoraat goed staat in 10havo, een mentor in 10havo begeleidt slechts 13-15 leerlingen waardoor de leerling heel goed in beeld blijft en we snel 
kunnen bijsturen met interventies. Deze uitgezette interventies worden om de 10 weken geevalueerd en bijgesteld, dat doen we samen met 
ouders en leerling tijdens ontwikkelgesprekken. Daarnaast is het ons streven om leerling en mentor ook te koppelen aan elkaar tijdens de lessen. 
Dat maakt dat een leerling zijn/haar mentor niet alleen wekelijks tijdens mentoruur ziet, maar daarnaast ook nog 2 of 3 keer in de week tijdens 
een vakles. Tot slot kent de organisatie verschillende teams. Zo zijn er in de bovenbouw 3 teams; een tl-team, een havo-team en een vwo-team. 
Het havo-team staat voor het welzijn en de resultaten van de havo-leerling, waardoor heel gericht verbeteringen ingezet kunnen worden of 
bijgestuurd kan worden wanneer we zien dat er iets speelt.

Doorstroom Kan mijn kind doorstromen naar iedere HBO/Universiteit? Of moeten er nog aanvullende testen/assessments worden 
verricht?

Onze diploma's verschillen niet van die van andere scholen. Als er aanvullende testen of iets dergelijks gemaakt moeten worden dan geldt dit voor 
iedere leerling die graag wil instromen in deze specifieke opleiding. Dit zijn vaak de zogeheten numerus fixus opleidingen (bijvoorbeeld 
geneeskunde). 

Doorstroom  Voor wie geldt de richting product en dienstverlening?  Deze richting geldt voor de basis/kader stroom. 
Doorstroom  Welke uitstroom mogelijkheden zijn er na vmbo richting? Met een vmbo-TL diploma mag je bij elke MBO-opleiding instromen. Het vakkenpakket is niet bepalend maar het is voor jezelf natuurlijk wel 

wenselijk dat dit enigszins aansluit. Op deze manier vergroot je je kans op slagen binnen het MBO. Indien je een extra vak hebt gedaan op vmbo-TL 
kan je ook ervoor kiezen om door te stromen naar de Havo. Met 7 vakken heb je hier bij elke school die Havo aanbiedt recht op.

Algemeen  Doen jullie ook mee aan het project Global?  Ja, helaas is dit wegens corona de laatste jaren uitgesteld. Zodra de nieuwe maatregelen het toelaten, zal het project Global weer starten. 

Lesdag  Wat is de belasting van huiswerk gemiddeld per dag? Gemiddeld heeft een leerling een uur tot anderhalf uur nodig om zijn huiswerk te maken. Dit verschilt uiteraard per leerling. Dit hangt samen met 
concentratie, werktempo en of de leerling in de les gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om alvast een gedeelte van het huiswerk te maken. 

Algemeen  Hoe wordt de huidige digitale wereld aangeboden en ingebed in het lesaanbod (aandacht voor mediawereld en 21st 
century skills)?

Deze zijn bij ons vanzelfsprekend ook aanwezig en worden opgenomen in de lessen. Daarnaast is er extra aandacht voor mediawijsheid in de 
mentoruren. 

Loting & Aanmelding  Hoe gaan jullie om met de voorlopige basisschooladviezen bij aanmelding? Op basis van het voorlopige basisschooladvies wordt de leerling aangemeld, en mocht er vervolgens nog een aangepast advies komen, dan passen 
we dit aan in onze systemen. Dit 

Loting & Aanmelding Ik las dat je met een tl advies met de cito's op niveau 4 in een kader/basis klas zou komen klopt dat? Zie hoofdstuk 3: Aanname criteria van onze aannamebrochure 2022-2023 op pag. 3, te vinden via de volgende link: 
https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-content/uploads/2022/02/BLC_aannamebrochure22-23_2021_v5.pdf

Loting & Aanmelding  Kun je ook later instromen als je niet bent ingeloot en er komt toch nog een plek vrij? Ja dat klopt. We raadplegen de wachtlijst en kijken welke leerling plaatsbaar is in de betreffende klas.
Loting & Aanmelding  Stel een kind heeft een tl/havo advies, hoe wordt dan bepaald waar de leerling uiteindelijk ‘thuis hoort’? Zie hoofdstuk 3: inrichting van het onderwijs op pagina 11 van onze schoolgids via de volgende link: https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-

content/uploads/2021/12/BB_BLC_schoolgids_2021-2022_v2.pdf 
Loting & Aanmelding Geeft een loting garantie voor een plek? Nee, de plaatsing is pas definitief als ook het kennismakingsgesprek en het onderwijskundig rapport een positief advies ten aanzien van plaatsing 

hebben opgeleverd. 
Loting & Aanmelding Hoe doen jullie het met kinderen die havo/vwo advies hebben? Vallen die onder beiden of werkt het hebben van een 

enkelvoudig advies in het voordeel van mijn kind? Er zijn verschillende lotingsgroepen ook voor leerlingen met een dubbeladvies.



Loting & Aanmelding Hoe gaan jullie om met Belgisch schooladvies? En welke documenten moeten er worden aangeleverd (cito-scores ed.)? De Belgische basisschool dient een advies te geven wat betreft Nederlands onderwijsniveau. Aangezien het onderwijssysteem in België en 
Nederland anders is, kijken wij mee met de percentages die de leerling heeft behaald. Mochten wij een ander advies op basis van het dossier beter 
passend vinden, zullen we dit bespreken met leerling en ouders. Gedurende de eerste 2 leerjaren wordt door onze docenten goed bekeken welk 
niveau het best passend is voor de betreffende leerling. Een IQ-onderzoek kan helpend zijn om het onderwijsniveau in Nederland te bepalen, maar 
is geen verplichting. Documenten met informatie over het didactisch functioneren (de rapporten van de laatste schooljaren en eventueel andere 
toetsen) en sociaal-emotioneel functioneren zijn nodig tijdens de aanname, eventuele onderzoeken die hebben plaatsgevonden zijn ook wenselijk 
om mee te sturen.

Loting & Aanmelding Hoeveel aanmeldingen hebben jullie afgelopen jaren gehad? Hoeveel procent van de aangemelden leerlingen mogen 
daadwerkelijk beginnen op jullie school?

Dit verschilt ieder jaar. Vorig jaar hadden we 275 aanmeldingen, waarvan er uiteindelijk 198 zijn geplaatst. 

Loting & Aanmelding Klopt het dat datum van aanmelden is aangepast? Stond namelijk eerst vanaf 20 febr. ? Ja dit klopt. Het is Maastricht breed besloten om de aanmeldweek van vrijdag 25 februari - zondag 6 maart te laten plaatsvinden. 

Loting & Aanmelding Moet je van tevoren al bij een 2e school aanmelden voor het geval je wordt uitgeloot of gedurende het proces (tijdens de 
aannamegesprekken) afvalt?

Nee, dit is niet nodig. Op het aanmeldformulier van onze school kunnen jullie ook de andere school waar jullie interesse naar uitgaat aangeven. 
Wanneer jullie bericht krijgen over de uitslag van de loting zal ook gecommuniceerd worden hoe jullie contact kunnen opnemen met deze school. 
Ook worden deze scholen geïnformeerd over welke leerlingen bij ons zijn uitgeloot. Zij nemen ook het initiatief om contact te leggen met deze 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

Loting & Aanmelding Hoe ziet het kennismakingsgesprek eruit en is dit bepalend voor de aanname? Nee, het kennismakingsgesprek is niet bepalend voor de aanname. Het gesprek is bedoeld als eerste kennismaking en om te horen wat de 
motivatie is om te kiezen voor het Bernard Lievegoed College. Het gesprek neemt ongeveer 10 minuten in beslag en vindt plaats met twee van 
onze medewerkers.  Natuurlijk kan het wel zijn dat uit gesprek blijkt dat de leerling of ouders/verzorgers andere verwachtingen hebben of dat de 
leerling zelf eigenlijk niet gemotiveerd is voor de school. Dan plannen we een tweede gesprek in om te kijken of onze school echt de juiste keuze is. 
Daarnaast kan het ook zijn dat uit het onderwijsrapport blijkt dat onze school niet de juiste keuze is. Ook dan plannen we een tweede gesprek en is 
er contact met de basisschool.

Loting & Aanmelding Hoe verloopt het aanmeldproces? Welke informatie is nodig bij de aanmelding? Voor meer informatie over het aannameproces verwijzen we jullie naar onze aannamebrochure: https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-
content/uploads/2022/02/BLC_aannamebrochure22-23_2021_v5.pdf. Lees onder andere hoofdstuk 5 Benodigde gegevens voor de aanname (pag. 
8) en hoofdstuk 6 (pag. 8) Planning aanname. 

Loting & Aanmelding Hoe gaat de loting in zijn werk? Wat betekent de voorrangsregel? Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we jullie naar hoofdstuk 4 (pag. 6) in onze aannamebrochure: 
https://www.bernardlievegoedcollege.nl/wp-content/uploads/2022/02/BLC_aannamebrochure22-23_2021_v5.pdf


