
 
 
 
 

 
 
REGELING TOELATING BIJ OVERAANMELDING VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023 
 
 
1. Definities 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

• school: Park Lyceum; 

• rector: de rector van Park Lyceum; 

• kandidaat-leerling: een leerling die is aangemeld voor toelating op Park Lyceum; 

• overaanmelding: de situatie waarin het aantal kandidaat-leerlingen dat zich heeft 
aangemeld voor een onderwijsniveau groter is dan het vooraf vastgestelde aantal leerlingen 
dat kan worden toegelaten tot het eerste leerjaar van het betreffende onderwijsniveau; 

• schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend; 

• broer of zus: een biologische broer of zus van de kandidaat-leerling dan wel een stiefbroer of 
-zus van de kandidaat-leerling, dan wel een ander lid van het gezamenlijke huishouden; 

• plaatsruimte: het aantal beschikbare plaatsen op school en op een onderwijsniveau; 

• notaris: een nader aan te wijzen notaris. 
 
2. Doel 
 
Het doel van deze regeling is om in geval van overaanmelding door middel van voorrangsregels en 
loting de toelating van leerlingen te beperken en te reguleren en elke leerling die voor loting in 
aanmerking komt middels een vaste systematiek van loting een gelijke kans te bieden om voor 
toelating tot het eerste jaar van (een onderwijsniveau van) de school in aanmerking te komen. 
 
3. Vaststelling maximum aantal leerlingen 
 
3.1.  
De rector kan voor de school en per onderwijsniveau (mavo (vmbo-tl), havo, vwo) van de school in 
verband met het aantal beschikbare plaatsen (plaatsruimte) op de school het maximum aantal 
leerlingen vaststellen dat kan worden toegelaten tot de school en het eerste leerjaar van het 
desbetreffende onderwijsniveau. 
 
3.2. 
Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen 270 leerlingen worden toegelaten tot de school, als volgt 
verdeeld over de verschillende onderwijsniveaus: 
a. mavo (vmbo-tl): 70 leerlingen; 
b. havo: 100 leerlingen; 
c. vwo: 100 leerlingen. 
 
3.3. 
Er worden tot de school niet meer leerlingen toegelaten dan het maximum aantal dat de rector in 
verband met het aantal beschikbare plaatsen (plaatsruimte) heeft vastgesteld. 
 
3.4. 
Er worden per onderwijsniveau niet meer leerlingen toegelaten dan het maximum aantal dat de 
rector in verband met het aantal beschikbare plaatsen (plaatsruimte) heeft vastgesteld. Hiervan kan 
voor een of meerdere onderwijsniveaus worden afgeweken indien het aantal kandidaat-leerlingen 



 
 
 
 

 
 
dat zich heeft aangemeld voor een ander onderwijsniveau of de andere onderwijsniveaus, kleiner is 
dan het maximum aantal leerlingen dat kan worden toegelaten tot het eerste leerjaar van dat 
andere onderwijsniveau of die andere onderwijsniveaus, mits de gewenste klasgrootte (25 
leerlingen voor mavo (vmbo-tl) en 28 leerlingen voor havo en vwo) niet wordt overschreden en 
onder de voorwaarde dat het vastgestelde maximum aantal leerlingen dat kan worden toegelaten 
tot de school niet wordt overschreden. 
 
4. Voorrangsregels 
 
4.1. 
Als het vastgestelde maximum aantal leerlingen dat kan worden toegelaten tot het eerste leerjaar 
van een onderwijsniveau kleiner is dan het aantal kandidaat-leerlingen dat zich heeft aangemeld 
voor dat niveau, krijgen kandidaat-leerlingen van wie een broer of zus als leerling al ingeschreven 
staat op de school voorrang. Daarnaast wordt voorrang verleend aan leerlingen die aangemeld 
worden als EOB-dossier (leerweg extra ondersteuning) en die van hun basisschool mavo (vmbo tl)-
advies hebben ontvangen en daarnaast zijn gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis of 
een vergelijkbare officieel vastgestelde ondersteuningsbehoefte hebben. 
 
4.2. 
De school maakt uiterlijk op 24 maart 2022 per brief aan de ouders, voogden of verzorgers die de 
kandidaat-leerling hebben aangemeld voor toelating bekend of de kandidaat-leerling is toegelaten 
tot de school of dat deze in aanmerking komt voor deelname aan de loting. 
 
4.3. 
Indien de kandidaat-leerling is toegelaten, dan bevat de bekendmaking tevens het onderwijsniveau. 
Indien de kandidaat-leerling niet direct is toegelaten en in aanmerking komt voor deelname aan de 
loting, dan bevat de bekendmaking tevens de dag en tijdstip van de loting en de dag en wijze waarop 
de uitslag van de loting bekend wordt gemaakt. 
 
5. Loting 
 
5.1. 
Als het aantal kandidaat-leerlingen dat zich heeft aangemeld voor een onderwijsniveau groter is dan 
het vastgestelde maximum aantal leerlingen dat kan worden toegelaten tot het eerste leerjaar van 
dat onderwijsniveau, wordt het aantal plaatsen dat – na toepassing van de voorrangsregels – 
beschikbaar is toegewezen na een loting onder de kandidaat-leerlingen die niet direct kunnen 
worden geplaatst. 
 
5.2. 
De loting wordt verricht door de notaris of geschiedt onder diens toezicht door een of meer aan zijn 
kantoor verbonden medewerkers. 
 
5.3. 
De loting vindt plaats op 28 maart 2022 en vangt aan op een door de notaris te bepalen tijdstip. De 
rector deelt dit tijdstip tijdig mee aan de aangewezen getuigen, zoals bedoeld in artikel 5.4. 
 
5.4. 
De loting vindt plaats ten kantore van de notaris, in aanwezigheid van twee getuigen. 



 
 
 
 

 
 
 
5.5. 
De rector of een door hem aangewezen lid van de schoolleiding maakt uiterlijk twee werkdagen vóór 
de loting schriftelijk aan de notaris bekend: 

• het vastgestelde maximum aantal leerlingen, als bedoeld in artikel 3.1. en 3.2, dat in 
verband met het aantal beschikbare plaatsen op de school kan worden toegelaten tot het 
eerste leerjaar van de school; 

• het vastgestelde maximum aantal leerlingen, als bedoeld in artikel 3.1. en 3.2, dat in 
verband met het aantal beschikbare plaatsen op de school per onderwijsniveau kan worden 
toegelaten tot het eerste leerjaar van de school; 

• het aantal kandidaat-leerlingen dat zich per onderwijsniveau heeft aangemeld voor toelating 
tot de school; 

• het aantal kandidaat-leerlingen als bedoeld in artikel 5.1 dat na toepassing van de 
voorrangsregels als bedoeld in artikel 4.1 niet direct kan worden geplaatst (hierna: de 
kandidaat-leerlingen die voor deelname aan de loting in aanmerking komen); 

• de geslachtsnaam, voornamen, beroep, adres, woonplaats, postcode, geboorteplaats en –
datum, huwelijkse staat, paspoort- of rijbewijsnummer van de in artikel 5.4 door de school 
aangewezen getuigen. 

 
5.6. 
De rector of een door hem aangewezen lid van de schoolleiding verstrekt uiterlijk twee werkdagen 
vóór de loting in (een) gesloten envelop(pen) aan de notaris: 

• de per onderwijsniveau gesorteerde aanmeldingsformulieren van de kandidaat-leerlingen 
die voor deelname aan de loting in aanmerking komen. 

• voor elk onderwijsniveau een doorlopend genummerde lijst waarop in willekeurige volgorde 
vermeld staan de geslachtsnaam, voorletter(s) en roepnaam van de kandidaat-leerlingen die 
voor deelname aan de loting in aanmerking komen. 

 
5.7. 
De notaris controleert per onderwijsniveau of het aantal aan hem verstrekte 
aanmeldingsformulieren gelijk is aan het aantal kandidaat-leerlingen dat vermeld staat op de aan 
hem verstrekte lijst en of de gegevens op deze lijst overeenkomen met de gegevens op de 
aanmeldingsformulieren. 
 
5.8. 
De notaris kent per onderwijsniveau aan elke kandidaat-leerling die voor deelname aan de loting in 
aanmerking komt een willekeurig lotnummer toe. Hij vermeldt dit nummer op het 
aanmeldingsformulier van de betreffende kandidaat-leerling en achter diens naam op de in artikel 
5.6 sub 2 bedoelde lijst(en). 
 
5.9. 
De notaris maakt per onderwijsniveau een doorlopend genummerde lijst waarvan het aantal 
nummers overeenkomt met het aantal kandidaat-leerlingen dat per onderwijsniveau in aanmerking 
komt voor deelname aan de loting. 
 
5.10. 
De notaris deponeert per onderwijsniveau in een uit ondoorzichtig materiaal vervaardigde bus 
kaartjes met daarop de in artikel 5.8 bedoelde lotnummers. 



 
 
 
 

 
 
 
5.11. 
De notaris trekt per onderwijsniveau uit de in artikel 5.10 bedoelde bus blind het aantal nummers 
dat overeenkomt met het aantal kandidaat-leerlingen dat voor deelname aan de loting in 
aanmerking komt. 
 
5.12. 
Telkens nadat de notaris een kaartje met lotnummer uit de bus heeft genomen, roept de notaris het 
lotnummer en laat hij dit nummer in de volgorde waarin dit is getrokken door een medewerker van 
zijn kantoor aantekenen op de in artikel 5.9 bedoelde doorlopend genummerde lijst(en). Na afloop 
van de trekking vult de notaris deze lijst(en) aan door achter het lotnummer de geslachtsnaam, 
voorletter(s) en roepnaam van de kandidaat-leerling met het desbetreffende lotnummer te 
plaatsen. Vervolgens waarmerkt de notaris deze lijst(en). 
 
5.13. 
De volgorde waarin de in artikel 5.8 bedoelde lotnummers worden getrokken bepaalt of een leerling 
wordt toegelaten. 
 
5.14. 
De notaris maakt direct na afloop van de loting een proces-verbaal op van de loting. Hij hecht 
daaraan een gewaarmerkt afschrift van de in artikel 5.12 bedoelde lijst(en). 
 
5.15. 
Een afschrift van het proces-verbaal van loting met de daaraan gehechte gewaarmerkte lijst(en) zal 
door de school voor belanghebbenden gedurende twee weken na dagtekening van het proces-
verbaal op de school ter inzage worden gelegd. 
 
5.16. 
De school maakt zo spoedig mogelijk na ontvangst van een afschrift van het proces-verbaal met de 
daaraan gehechte gewaarmerkte lijst(en) per brief aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat-leerling die heeft deelgenomen aan de loting de uitslag van de loting bekend. Indien een 
kandidaat-leerling is toegelaten, dat wordt tevens medegedeeld tot welk onderwijsniveau de 
kandidaat-leerling is toegelaten. 
 
5.17. 
Over individuele gevallen kan niet worden gecorrespondeerd met de notaris. 
 
6. Wijziging schooladvies 
 
6.1. 
Indien het schooladvies van de kandidaat-leerling wordt gewijzigd van vmbo-basis, vmbo-kader of 
vmbo-gl in mavo (vmbo-tl), havo of vwo dan wordt de leerling toegelaten tot het met het gewijzigde 
schooladvies overeenkomende onderwijsniveau. Artikel 3.4 is van toepassing. 
 
6.2. 
Indien het schooladvies van een tot de school toegelaten leerling wordt gewijzigd van mavo (vmbo-
tl) in havo of vwo, of van havo in vwo, dan wordt de leerling toegelaten tot het met het gewijzigde 
schooladvies overeenkomende onderwijsniveau. 



 
 
 
 

 
 
 
7. Hardheidsclausule 
 
De rector kan in individuele zwaarwegende gevallen in afwijking van dit reglement om sociale en/of 
medische redenen een leerling toelaten tot het eerste leerjaar van het onderwijsniveau van de 
school waarvoor de kandidaat-leerling is aangemeld. De rector kan ten hoogste 2% van het van het 
vastgestelde maximum aantal leerlingen aanwenden voor toelating met toepassing van de 
hardheidsclausule. 
 


