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Voorbereiden – wat heeft u nodig van uw kind?

• Zorgpas, paspoort of ID-kaart 

• Gegevens basisschool:

• Naam

• Plaats

• Locatie

• Telefoonnummer

• Naam leerkracht

• E-mail leerkracht

• Gegevens huisarts/dokter:

• Naam

• Plaats

• Telefoonnummer

• Heeft uw kind een diagnose?

• Verslag/rapport van het onderzoek (pdf, gescand of via een scherpe foto)



Registreren
Maak een ouderaccount:

1. Ga naar: www.openbaaronderwijsgroningen.nl

U ziet nu deze ‘tegel’ op de website staan:

2. Klik op ‘Aanmelden VO school’. U komt dan 

op dit scherm:

Ga nu verder op de volgende pagina van deze 

handleiding.

http://www.o2g2.nl/


3. Klik op ‘Registreer hier’. Ga nu verder op de volgende pagina van deze handleiding.



4. Vul onder ‘Registeren’ uw eigen gegevens in.

Heeft u alles ingevuld? Ga dan verder op de volgende pagina van deze handleiding.

Vul hier uw eigen naam in

Typ een wachtoord in met 
minimaal (in ieder geval) 8 
letters en/of cijfers. Onthoud 
het wachtwoord.



5. U krijgt een mail met: ‘Aanmelding VO’.

6. Open de mail en klik in de mail op: activeer account.

7. Geen e-mail ontvangen? Check SPAM-berichten.

De Loginnaam is uw e-mailadres 



Inloggen

Na de registratie, kunt u inloggen in het aanmeldportaal

1. Log in met uw e-mailadres

en wachtwoord.



1. Klik op de groene knop ‘+ Leerling aanmelden’.

Leerling aanmelden



Aanmelden Stap 1 van 9: Schoolkeuze
hier start het aanmelden van uw kind

Vul de 1e en 2e schoolkeuze in

• U ziet het scherm zoals hier rechts.

• Kies 1e voorkeur. 

• Kies 2e voorkeur.

• Heeft u een 1e en 2e voorkeur 

ingevuld?

• Klik dan op de groene knop

‘Stap 2: Leerjaar en opleiding’



Aanmelden Stap 2 van 9: Leerjaar en opleiding

• Hier klikt u het leerjaar en 

opleiding aan

• De school Kamerlingh Onnes 

is hier als voorbeeld gebruikt

• Bent u klaar? Klik dan op de

groene knop ‘Stap 3: Leerling 

gegevens’.



Aanmelden Stap 3 van 9: Leerling gegevens

• U ziet het scherm zoals hier rechts.

• Vul hier de gegevens in van uw kind.

• Kijk voor extra uitleg op de volgende 

pagina van deze handleiding.

• Bent u klaar met invullen? Klik dan op de

groene knop ‘Stap 4: Vorige school’.



Extra uitleg bij Stap 3 van 9: Leerling gegevens 

• Burgerservicenummer: het BSN-nummer vindt u op de zorgpas, de ID-kaart of in het paspoort van uw kind:

• Roepnaam: dit is hoe uw kind op school genoemd wordt, de voornaam.

• Officiële achternaam: de achternaam zoals het in het paspoort of op de ID-kaart van uw kind staat.

• Gemeente: de gemeente waar uw kind woont. Bijvoorbeeld: Groningen.

• Leerling woont bij: vul in bij wie uw kind woont.

• Nationaliteit: was u Nederlander met een Nederlands paspoort voordat uw kind werd geboren? Dan is de 1e 

nationaliteit van uw kind de Nederlandse. Had u toen uw kind werd geboren bijvoorbeeld alleen de Turkse of 

Syrische nationaliteit, dus geen Nederlands paspoort? Dan was uw kind bij de geboorte ook automatisch Turks of 

Syrisch en is dat dus de 1e nationaliteit. De andere wordt dan vaak de 2e nationaliteit.

• 2e nationaliteit: zie uitleg bij ‘Nationaliteit’.

• Heeft de leerling een (stief)broer en/of een (stief)zus op de school van aanmelding? Ja of nee invullen. 

• Heeft u ‘Ja’ aangeklikt? Typ in het nieuw verschenen invulhokje de naam/namen van de (stief)broer(s) en/of 

stiefzus(sen).



Aanmelden Stap 4 van 9: Basisschool of vorige school

• Vul de gegevens van de basisschool of 

vorige school in.

• Bent u klaar met invullen?

Klik dan op de groene knop

‘Stap 5: Medische gegevens’.



Aanmelden Stap 5 van 9: Medische gegevens

• Vul de medische gegevens van uw kind in.

• Kijk voor extra uitleg op de volgende pagina 

van deze handleiding.

• Klaar met invullen? Klik op de groene knop

‘Stap 6: Ouders / verzorgers’.



Extra uitleg bij Stap 5 van 9: Medische gegevens

Heeft u bij ‘Aanvullende informatie’ ergens ‘Ja’ aangeklikt?

Dan kunt u het rapport van het onderzoek toevoegen met de knop ‘upload rapportage’. (Zie afbeelding 

rechtsonder.)

U mag de documenten fotograferen of scannen of aanleveren op pdf.

Lukt het niet? Vraag de leerkracht van uw kind om het verslag op te sturen naar de school.



Aanmelden Stap 6 van 9: Ouders / verzorgers

• Vul de gegevens van de eerste

ouder of verzorger in en ga dan 

verder op de volgende pagina van 

deze handleiding.



Aanmelden Stap 6 van 9: Ouders / verzorgers

• Heeft u de gegevens van de eerste 

ouder of verzorger ingevuld? Vul 

daarna de gegevens van de tweede 

ouder of verzorger in. Is er geen 

tweede ouder of verzorger, selecteer 

dan ‘Geen’ bij Relatie tot de leerling.

• Klaar met invullen? Klik op de groene 

knop ‘Stap 7: Wensen’.



Aanmelden Stap 7 van 9: Wensen

• Uw kind kan invullen bij wie uw kind WEL (graag) 

of NIET in de klas wil (niet verplicht):

• Vul de naam van 1, 2 of 3 kinderen in waarbij uw 

kind WEL in de klas wil. Kies alleen de kinderen 

die ook naar dezelfde VO-school gaan. Het liefst 

de voornaam en achternaam.

• Vul de naam van 1, 2 of 3 kinderen in waarbij uw 

kind NIET in de klas wil. Kies alleen de kinderen 

die ook naar dezelfde VO-school gaan. Het liefst 

de voornaam en achternaam.

• Belangrijk: de school neemt de wensen mee bij 

het maken van de klassen. De school kan geen 

garantie geven dat dit ook gebeurt.

• Klaar met invullen? Klik op de groene knop

‘Stap 9: Eventuele bijzonderheden’.



Aanmelden Stap 8 van 9: Eventuele bijzonderheden

• Vul ‘Eventuele bijzonderheden’ in. Welke 

informatie is voor de school belangrijk om 

te weten over uw kind?

• Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• Scheiding

• Relatie ouder-kind

• Pesten op vorige school

• Heeft u geen bijzonderheden? Laat het 

vak dan leeg.

• Klaar met invullen? Klik op de groene 

knop ‘Stap 9: Ondertekenen’.



Aanmelden Stap 9 van 9: Ondertekenen

• Op dit scherm ondertekent u de 

aanmelding.

• Vul uw naam in.

• Vul de datum in van de dag van de 

aanmelding (dat is de datum van vandaag).

• Klaar? Klik op de groene knop ‘Afronden 

aanmelding’. 

• U komt nu op het volgende scherm, kijk op 

de volgende pagina van deze handleiding.



Aanmelden Stap 9 van 9: Ondertekenen

• U gaat de aanmelding versturen. Weet u zeker 

dat u het goed heeft ingevuld?

• Druk dan op ‘Versturen’. 

• U krijgt in de INBOX van uw e-mail een 

bevestiging van de aanmelding.

• Ga nu naar de volgende pagina van deze 

handleiding.



De aanmelding controleren

• Na de vorige stap ziet u het scherm zoals hier rechts.

• U bent nu klaar met de aanmelding.

• Wilt u het aanmeldingsformulier printen of opslaan, 

klik dan op ‘Download aanmelding’. Zie rechts bovenin.

• Ga dan naar de INBOX van uw e-mailadres.

• U ontvangt het bericht zoals hier rechts in uw

e-mail. Het heet ‘Aanmelding voortgezet onderwijs’.

• Kijk nu op de volgende pagina van deze handleiding. 

Daar leest u over hoe het nu verder gaat en wat er 

gebeurt bij ontbrekende gegevens.

Scherm als de aanmelding klaar is:

Bevestiging in uw e-mail:



Hoe gaat het nu verder?

• Missen wij nog gegevens? 

Bijvoorbeeld een verslag met medische gegevens, dan krijgt u een e-mail van ons waarin wij vragen in te loggen op 

onze aanmeldsite. Vervolgens ziet u daar welke gegevens nog missen. 

U kunt de ontbrekende gegevens of documenten op 3 manieren aanleveren:

• Log in op onze aanmeldsite en klik op de knop "Wijzigen". Upload dan de gegevens.

• Of stuur de gegevens naar ons e-mailadres aanmeldingenvo@o2g2.nl

• Of stuur de documenten met de post naar ons postadres:

Openbaar Onderwijs Groningen t.a.v. Leerlingenadministratie VO

Postbus 744

9700 AS Groningen.

• Als de gegevens voor de aanmelding compleet zijn, beoordelen wij de aanmelding. Als het nodig is, nemen we contact 

op met de basisschool en mogelijk vindt er een gesprek plaats met u en uw kind en de intakecommissie.

• Voor de brugklas geldt dat de definitieve plaatsing in een groep/stroom plaatsvindt na het afronden van de 

heroverwegingen i.v.m. de Centrale eindtoets. Dit zal direct na 1 juni 2023 zijn.

https://aanmeldingvo.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
https://aanmeldingvo.openbaaronderwijsgroningen.nl/index.html
mailto:aanmeldingenvo@o2g2.nl
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