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Tijdpad CONCEPT
Kernprocedure I - PO/VO 2013-

2014
2014

1e schooldag 
ma 19 augustus

ma 26 augustus 1e schooldag 

Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: 
volledige dossiers opsturen naar: 
PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85, 
1031 CG Amsterdam. E-mail: 
j.bijleveld@verenigingosvo.nl

uiterlijk wo 28 augustus

Opstellen basisschooladvies: gesprek met ouders 
sep-okt-nov-dec-jan

Week 37 t/m 39 
ma 9 t/m vr 27 september 

ELKK:  invullen schoolgegevens Keuzegids 
VO 2014

ELKK: start kernprocedure 
Gegevens nieuwe overstapleerlingen beschikbaar

Let op! Gegevens leerlingen vorig schooljaar 
beschikbaar in ELKK tot uiterlijk 12 september

wo 11 september

Instructie Kernprocedure door DMO 
(inclusief ELKK, lat-traject en zorg)
Zie www.elkk.amsterdam.nl

do middag 12 sep

ELKK:
> selecteren alle leerlingen die naar VO gaan
> selecteren lat-leerlingen: VMBO-basis, -
basis/kader, -kader, VMBO+lwoo en PrO
> selecteren leerlingen met een SO-rugzakje 

uiterlijk vr 27 september 

Afnemen lat-test Week 40
ma 30 sept t/m wo 2 oktober

Opsturen antwoordbladen van de lat-test aan Atlas 
(indien van toepassing) do 3 en vr 4 oktober

ELKK:  invullen lat-uitslagen Week 42
uiterlijk vr 18 okt

ELKK:  printen toestemmingsformulieren  voor 
cap/sem 
+ ondertekening door ouders

oktober - november

Afnemen onderzoek cap/sem 
(indien IQ > 90 volgt afname sem) 

 oktober - december

HERFSTVAKANTIE zat 19 t/m zo 27 okt HERFSTVAKANTIE
Uitdelen Keuzegids Voortgezet Onderwijs 2013
aan leerlingen van groep 8 half november

KERSTVAKANTIE zat 21 december t/m zo 5 jan KERSTVAKANTIE

2014

Uitslag cap/sem onderzoek 
mits gehouden aan bovenstaande data

 Week 2
Uiterlijk ma 6 januari

Orientatie-periode
open dagen VO-scholen

ma 6 januari t/m vr 28 februari
Orientatie-periode 
open dagen VO-scholen

ELKK:  invullen basisschooladviezen  Week 4
uiterlijk vr 24 januari

ELKK:  opstellen oki-doc's 

Ouders krijgen afschrift van oki-doc

ma 6 januari - ma 3 maart: voor lwoo/PrO-
leerlingen 

ma 6 januari - ma 17 maart: voor overige leerlingen 

Cito-eindtoets 
 Week 7

di 11 feb + wo 12 feb + do 13 feb

PO VO

bron: DMO kernprocedure
MS

1 6-6-2013
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ELKK:  printen en uitreiken 
aanmeldingsformulieren 

Let op! Leerling kan zich pas aanmelden als bsa is 
ingevuld in ELKK

Week 8
ma 17 t/m vr 21 februari

VOORJAARSVAKANTIE za 22 februari t/m zo 2 maart VOORJAARSVAKANTIE

bron: DMO kernprocedure
MS

2 6-6-2013
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1e RONDE  Week 10 t/m 14
ma 3 maart t/m do 3 april 

1e RONDE

AANMELDING 

Week 10 + 11
ma 3 t/m vr 14 maart 

AANMELDING 

ELKK:  registratie aanmelding zodra 
aanmelding binnen is (zodat PO aanmelding 
ziet)

 ELKK: oki-doc's van lwoo/PrO-leerlingen 
vrijgeven voor VO uiterlijk ma 3 maart

Start behandeling aangemelde leerlingen PrO en 
lwoo ma 3 maart

Start behandeling aangemelde leerlingen PrO 
en lwoo

Cito-uitslag

ma 3 - vr 7 maart 

Cito-uitslag

 ELKK: invullen cito-scores
wo 12 - ma 17 maart

 ELKK:  oki-doc's van vmbo, havo en vwo-
leerlingen vrijgeven voor VO uiterlijk ma 17 mrt

BEHANDELING Week 12 t/m 14
ma 17 maart t/m do 3 april

BEHANDELING

uiterlijk wo 2 april

ELKK: opgave beschikbare plaatsen 2e ronde
Loting bij teveel plaatsbare leerlingen
Aantallen uitgelote leerlingen mailen naar:
kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

uiterlijk do 3 april

Plaatsingsbesluit bekend bij leerlingen 1e ronde
ELKK: registratie plaatsingsbesluit (zodat PO 
besluit ziet)

ELKK: controleren of alle leerlingen zijn 
geplaatst
Indien nodig: nieuw aanmeldingsformulier 
uitprinten 

uiterlijk vr 4 april

Kijk op www.amsterdam.nl/naardebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek in de 2e ronde 

vr 4 april

Kijk op www.amsterdam.nl/voordebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek in de 2e ronde 

Informatiemarkt  van VO-scholen met plek in de 2e 
ronde za 5 april 

Informatiemarkt  van VO-scholen met plek in de 
2e ronde 

2e RONDE
 Week 15 + 16

ma 7 april t/m vr 18 april 

2e RONDE

AANMELDING 

Week 15
ma 7 t/m vr 11 april

AANMELDING 

ELKK:  registratie aanmelding zodra 
aanmelding binnen is (zodat PO aanmelding 
ziet)

BEHANDELING Week 16
ma 14 t/m do 17 april

BEHANDELING

uiterlijk wo 16 april

ELKK: opgave beschikbare plaatsen na de 2e 
ronde
Loting bij teveel plaatsbare leerlingen
Aantallen uitgelote leerlingen mailen naar:
kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

ELKK: controleren of alle leerlingen zijn 
geplaatst
Indien nodig: nieuw aanmeldingsformulier 
uitprinten 

uiterlijk do 17 april

Plaatsingsbesluit bekend bij leerlingen 2e ronde
ELKK: registratie plaatsingsbesluit (zodat PO 
besluit ziet)

PASEN vr 18 t/m ma 21 april PASEN 
Kijk op www.amsterdam.nl/naardebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek na de 2e ronde 

vr 18 april

Kijk op www.amsterdam.nl/voordebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek na de 2e ronde 

bron: DMO kernprocedure
MS

3 6-6-2013
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VERVOLG AANMELDING + BEHANDELING
 Week 17

vanaf di 23 april 

VERVOLG AANMELDING + BEHANDELING

MEI-VAKANTIE

za 26 april t/m ma 5 mei

MEI-VAKANTIE

Evaluatiebijeenkomst Kernprocedure 
Zie www.elkk.amsterdam.nl Week 20

do middag 15 mei

Evaluatiebijeenkomst Kernprocedure 
Zie www.elkk.amsterdam.nl

HEMELVAART

do 29 en vr 30 mei 

HEMELVAART

ELKK: 
controleren of alle leerlingen zijn geplaatst 
Indien nodig leerplichtambtenaar inschakelen. 
De basisschool blijft met ouders verantwoordelijk 
voor het zoeken van een geschikte school.
check status kernprocedure 
Zijn er leerlingen nog niet aangemeld? Actie:  
- leerling gaat naar school die niet in ELKK zit: 
aangeven in ELKK bij "KP: Administratie - 
Bestemming buiten ELKK" 
- leerling gaat nog niet naar VO: aangeven in ELKK 
bij "KP: Administratie - Vaststellen leerlingen 
kernprocedure" 
- leerling is moeilijk plaatsbaar: dossier tijdig naar 
PCL-VO, incl. VO-aanmeldingen en 
afwijzingsredenen.

Week 23
ma 2 juni

PINKSTEREN

zo 8 en ma 9 juni 

PINKSTEREN

Kennismakings(mid)dag VO-school 
voor geplaatste leerlingen

Week 24
di 10 of wo 11 juni

Kennismakings(mid)dag VO-school 
voor geplaatste leerlingen

DMO geeft in- en uitschrijfbewijzen geplaatste 
leerlingen door aan LAS

Week 25
maandag 16 juni

DMO geeft in- en uitschrijfbewijzen geplaatste 
leerlingen door aan LAS

ELKK: 
Printen in- en uitschrijfbewijzen  voor eigen 
administratie
Printen oki-doc's leerlingen 
Oki-doc's zijn volgend schooljaar nog 2 weken 
beschikbaar

afsluiting

ELKK: 
Printen in- en uitschrijfbewijzen  voor eigen 
administratie
Printen oki-doc's leerlingen 
Oki-doc's zijn volgend schooljaar nog 2 weken 
beschikbaar

ZOMERVAKANTIE za 5 juli t/m zo 17 augustus ZOMERVAKANTIE

bron: DMO kernprocedure
MS

4 6-6-2013
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Indien nodig leerplichtambtenaar inschakelen. 
De basisschool blijft met ouders verantwoordelijk 
voor het zoeken van een geschikte school.
check status kernprocedure 
Zijn er leerlingen nog niet aangemeld? Actie:  
- leerling gaat naar school die niet in ELKK zit: 
aangeven in ELKK bij "KP: Administratie - 
Bestemming buiten ELKK" 
- leerling gaat nog niet naar VO: aangeven in ELKK 
bij "KP: Administratie - Vaststellen leerlingen 
kernprocedure" 
- leerling is moeilijk plaatsbaar: dossier tijdig naar 
PCL-VO, incl. VO-aanmeldingen en 
afwijzingsredenen.

Week 23
ma 2 juni

PINKSTEREN

zo 8 en ma 9 juni 

PINKSTEREN

Kennismakings(mid)dag VO-school 
voor geplaatste leerlingen

Week 24
di 10 of wo 11 juni

Kennismakings(mid)dag VO-school 
voor geplaatste leerlingen

DMO geeft in- en uitschrijfbewijzen geplaatste 
leerlingen door aan LAS

Week 25
maandag 16 juni

DMO geeft in- en uitschrijfbewijzen geplaatste 
leerlingen door aan LAS

ELKK: 
Printen in- en uitschrijfbewijzen  voor eigen 
administratie
Printen oki-doc's leerlingen 
Oki-doc's zijn volgend schooljaar nog 2 weken 
beschikbaar

afsluiting

ELKK: 
Printen in- en uitschrijfbewijzen  voor eigen 
administratie
Printen oki-doc's leerlingen 
Oki-doc's zijn volgend schooljaar nog 2 weken 
beschikbaar

ZOMERVAKANTIE za 5 juli t/m zo 17 augustus ZOMERVAKANTIE

bron: DMO kernprocedure
MS

4 6-6-2013
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Tijdpad CONCEPT
Kernprocedure I - PO/VO 2013-

2014
2014

1e schooldag 
ma 19 augustus

ma 26 augustus 1e schooldag 

Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: 
volledige dossiers opsturen naar: 
PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85, 
1031 CG Amsterdam. E-mail: 
j.bijleveld@verenigingosvo.nl

uiterlijk wo 28 augustus

Opstellen basisschooladvies: gesprek met ouders 
sep-okt-nov-dec-jan

Week 37 t/m 39 
ma 9 t/m vr 27 september 

ELKK:  invullen schoolgegevens Keuzegids 
VO 2014

ELKK: start kernprocedure 
Gegevens nieuwe overstapleerlingen beschikbaar

Let op! Gegevens leerlingen vorig schooljaar 
beschikbaar in ELKK tot uiterlijk 12 september

wo 11 september

Instructie Kernprocedure door DMO 
(inclusief ELKK, lat-traject en zorg)
Zie www.elkk.amsterdam.nl

do middag 12 sep

ELKK:
> selecteren alle leerlingen die naar VO gaan
> selecteren lat-leerlingen: VMBO-basis, -
basis/kader, -kader, VMBO+lwoo en PrO
> selecteren leerlingen met een SO-rugzakje 

uiterlijk vr 27 september 

Afnemen lat-test Week 40
ma 30 sept t/m wo 2 oktober

Opsturen antwoordbladen van de lat-test aan Atlas 
(indien van toepassing) do 3 en vr 4 oktober

ELKK:  invullen lat-uitslagen Week 42
uiterlijk vr 18 okt

ELKK:  printen toestemmingsformulieren  voor 
cap/sem 
+ ondertekening door ouders

oktober - november

Afnemen onderzoek cap/sem 
(indien IQ > 90 volgt afname sem) 

 oktober - december

HERFSTVAKANTIE zat 19 t/m zo 27 okt HERFSTVAKANTIE
Uitdelen Keuzegids Voortgezet Onderwijs 2013
aan leerlingen van groep 8 half november

KERSTVAKANTIE zat 21 december t/m zo 5 jan KERSTVAKANTIE

2014

Uitslag cap/sem onderzoek 
mits gehouden aan bovenstaande data

 Week 2
Uiterlijk ma 6 januari

Orientatie-periode
open dagen VO-scholen

ma 6 januari t/m vr 28 februari
Orientatie-periode 
open dagen VO-scholen

ELKK:  invullen basisschooladviezen  Week 4
uiterlijk vr 24 januari

ELKK:  opstellen oki-doc's 

Ouders krijgen afschrift van oki-doc

ma 6 januari - ma 3 maart: voor lwoo/PrO-
leerlingen 

ma 6 januari - ma 17 maart: voor overige leerlingen 

Cito-eindtoets 
 Week 7

di 11 feb + wo 12 feb + do 13 feb

PO VO

bron: DMO kernprocedure
MS

1 6-6-2013
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ELKK:  printen en uitreiken 
aanmeldingsformulieren 

Let op! Leerling kan zich pas aanmelden als bsa is 
ingevuld in ELKK

Week 8
ma 17 t/m vr 21 februari

VOORJAARSVAKANTIE za 22 februari t/m zo 2 maart VOORJAARSVAKANTIE

bron: DMO kernprocedure
MS

2 6-6-2013
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1e RONDE  Week 10 t/m 14
ma 3 maart t/m do 3 april 

1e RONDE

AANMELDING 

Week 10 + 11
ma 3 t/m vr 14 maart 

AANMELDING 

ELKK:  registratie aanmelding zodra 
aanmelding binnen is (zodat PO aanmelding 
ziet)

 ELKK: oki-doc's van lwoo/PrO-leerlingen 
vrijgeven voor VO uiterlijk ma 3 maart

Start behandeling aangemelde leerlingen PrO en 
lwoo ma 3 maart

Start behandeling aangemelde leerlingen PrO 
en lwoo

Cito-uitslag

ma 3 - vr 7 maart 

Cito-uitslag

 ELKK: invullen cito-scores
wo 12 - ma 17 maart

 ELKK:  oki-doc's van vmbo, havo en vwo-
leerlingen vrijgeven voor VO uiterlijk ma 17 mrt

BEHANDELING Week 12 t/m 14
ma 17 maart t/m do 3 april

BEHANDELING

uiterlijk wo 2 april

ELKK: opgave beschikbare plaatsen 2e ronde
Loting bij teveel plaatsbare leerlingen
Aantallen uitgelote leerlingen mailen naar:
kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

uiterlijk do 3 april

Plaatsingsbesluit bekend bij leerlingen 1e ronde
ELKK: registratie plaatsingsbesluit (zodat PO 
besluit ziet)

ELKK: controleren of alle leerlingen zijn 
geplaatst
Indien nodig: nieuw aanmeldingsformulier 
uitprinten 

uiterlijk vr 4 april

Kijk op www.amsterdam.nl/naardebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek in de 2e ronde 

vr 4 april

Kijk op www.amsterdam.nl/voordebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek in de 2e ronde 

Informatiemarkt  van VO-scholen met plek in de 2e 
ronde za 5 april 

Informatiemarkt  van VO-scholen met plek in de 
2e ronde 

2e RONDE
 Week 15 + 16

ma 7 april t/m vr 18 april 

2e RONDE

AANMELDING 

Week 15
ma 7 t/m vr 11 april

AANMELDING 

ELKK:  registratie aanmelding zodra 
aanmelding binnen is (zodat PO aanmelding 
ziet)

BEHANDELING Week 16
ma 14 t/m do 17 april

BEHANDELING

uiterlijk wo 16 april

ELKK: opgave beschikbare plaatsen na de 2e 
ronde
Loting bij teveel plaatsbare leerlingen
Aantallen uitgelote leerlingen mailen naar:
kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

ELKK: controleren of alle leerlingen zijn 
geplaatst
Indien nodig: nieuw aanmeldingsformulier 
uitprinten 

uiterlijk do 17 april

Plaatsingsbesluit bekend bij leerlingen 2e ronde
ELKK: registratie plaatsingsbesluit (zodat PO 
besluit ziet)

PASEN vr 18 t/m ma 21 april PASEN 
Kijk op www.amsterdam.nl/naardebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek na de 2e ronde 

vr 18 april

Kijk op www.amsterdam.nl/voordebrugklas voor 
overzicht VO-scholen met plek na de 2e ronde 

bron: DMO kernprocedure
MS

3 6-6-2013
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VERVOLG AANMELDING + BEHANDELING
 Week 17

vanaf di 23 april 

VERVOLG AANMELDING + BEHANDELING

MEI-VAKANTIE

za 26 april t/m ma 5 mei

MEI-VAKANTIE

Evaluatiebijeenkomst Kernprocedure 
Zie www.elkk.amsterdam.nl Week 20

do middag 15 mei

Evaluatiebijeenkomst Kernprocedure 
Zie www.elkk.amsterdam.nl

HEMELVAART

do 29 en vr 30 mei 

HEMELVAART

ELKK: 
controleren of alle leerlingen zijn geplaatst 
Indien nodig leerplichtambtenaar inschakelen. 
De basisschool blijft met ouders verantwoordelijk 
voor het zoeken van een geschikte school.
check status kernprocedure 
Zijn er leerlingen nog niet aangemeld? Actie:  
- leerling gaat naar school die niet in ELKK zit: 
aangeven in ELKK bij "KP: Administratie - 
Bestemming buiten ELKK" 
- leerling gaat nog niet naar VO: aangeven in ELKK 
bij "KP: Administratie - Vaststellen leerlingen 
kernprocedure" 
- leerling is moeilijk plaatsbaar: dossier tijdig naar 
PCL-VO, incl. VO-aanmeldingen en 
afwijzingsredenen.

Week 23
ma 2 juni

PINKSTEREN

zo 8 en ma 9 juni 

PINKSTEREN

Kennismakings(mid)dag VO-school 
voor geplaatste leerlingen

Week 24
di 10 of wo 11 juni

Kennismakings(mid)dag VO-school 
voor geplaatste leerlingen

DMO geeft in- en uitschrijfbewijzen geplaatste 
leerlingen door aan LAS

Week 25
maandag 16 juni

DMO geeft in- en uitschrijfbewijzen geplaatste 
leerlingen door aan LAS

ELKK: 
Printen in- en uitschrijfbewijzen  voor eigen 
administratie
Printen oki-doc's leerlingen 
Oki-doc's zijn volgend schooljaar nog 2 weken 
beschikbaar

afsluiting

ELKK: 
Printen in- en uitschrijfbewijzen  voor eigen 
administratie
Printen oki-doc's leerlingen 
Oki-doc's zijn volgend schooljaar nog 2 weken 
beschikbaar

ZOMERVAKANTIE za 5 juli t/m zo 17 augustus ZOMERVAKANTIE

bron: DMO kernprocedure
MS

4 6-6-2013


