
   
 

GMR  
Vergaderdatum:  15/22 juni 2016 

Onderwerp:  Broertjes-zusjes regeling NUOVO scholen 

Naam: Leon de Wit 

 

Historie: 

 

Bij teveel aanmeldingen geeft de Utrechtse POVO-procedure ruimte aan 

scholen om een voorrangsregel toe te passen voor broertjes en zusjes die al 

op school zitten. Deze leerlingen worden dan bij voorrang geplaatst en 

hoeven niet mee te loten. 

We vinden de eenzijdige bevoordeling van leerlingen die al een broertje of 

zusje op school hebben niet in verhouding tot de benadeling van de kansen 

van alle andere leerlingen om geplaatst te worden op hun school van eerste 

voorkeur. 

 

In het MT van 01.06.16 is de koers besproken waarbij NUOVO scholen met 

ingang van POVO-jaar 2016-2017 de broertjes-zusjes regeling gefaseerd 

afschaffen. In het MT van 15.06.16 is een verdere uitwerking aan de orde 

geweest waarin ‘broertjes-zusjes’ worden gedefinieerd en inzicht is gegeven 

in de wijze van afbouw.  

 

 

Doel:   

 

Na positief advies van het MT en voorgenomen besluit van het CvB wordt de 

regeling voor advies aan de GMR aangeboden (11j WMS).  

 

 

De regeling:  

 

Met ingang van de POVO-procedure 2016-2017 

Als er op een NUOVO school sprake is van overaanmelding t.b.v. plaatsing 

in de schooljaren 2017-2018 en daarna, kan de voorrangsregeling 

broertjes/zusjes worden toegepast voor leerlingen die in schooljaar 2016-

2017 al een broertje of zusje op de betreffende school hadden. De 

broertjes/zusjesregeling geldt zolang als de ‘2016-2017 leerling’ op school 

zit. Stapelen en zittenblijven inbegrepen. 

 

Definitie broertjes/zusjes 

Een broer of zus zijn de kinderen die in gezinsverband met elkaar 

samenleven. Dit kan een samengesteld gezin zijn op één adres of een 

gescheiden gezin op twee adressen. Pleeg- en adoptiefkinderen horen 

daarbij. Twee- of meerlingen niet (POVO-bepaling). 

Afbouw 

Door de variabelen:  

- leerjaar waar ‘leerling 2016-2017’ op dat moment zit (1 t/m 6) 

- de duur van de opleiding van ‘leerling 2016-2017’ (4 t/m 6) 

- het stapelen en/of zittenblijven van ‘leerling 2016-2017’ 

is niet op voorhand aan te geven wanneer de regeling volledig is 

afgebouwd. De verwachting is dat bij de aanmeldingen 2020/2021 (vmbo), 

2021/2022 (havo), 2022/2023 (havo/vwo en vwo) de regeling voor het 

laatst zal kunnen worden toegepast. 

 


