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Belangrijke mededelingen tweede ronde 
Utrechtse leerlingen die uitgeloot zijn kunnen deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht. Op 6 april wordt 

bekendgemaakt welke scholen er nog plek beschikbaar hebben in de tweede ronde zodat ouders en leerlingen nieuwe 

keuzes kunnen maken.  

 
Informatie dagen VO-scholen tweede ronde  

Op 6 april is vanaf 17.00 uur op www.sterkvo.nl/povo bekend welke scholen in Utrecht/Stichtse Vecht er plek 

beschikbaar hebben. Tussen 7 en 11 april organiseren deze VO-scholen informatiebijeenkomst voor leerlingen 

en ouders. Het overzicht is aangevuld met informatie over beschikbare plekken in de regio, mits het 

uitvoeringsorgaan POVO deze gegevens heeft ontvangen. Praktische informatie over deze bijeenkomsten zal 

t.z.t. te vinden zijn op de websites van de  betreffende scholen.  

 

Verloop tweede ronde – Utrecht 

Ouders geven toestemming voor het vastleggen van de nieuwe keuze(s) in het Machtigingsformulier voor de 2e 

ronde. Uiterlijk 12 april 15.00 uur worden deze keuzes door de basisschool vastgelegd in Onderwijs 

Transparant. De tweede ronde wordt centraal uitgevoerd. Als ook in de tweede ronde op een bepaald 

onderwijsniveau op een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan wordt er op 13 april 

opnieuw geloot onder notarieel toezicht. Op 13 april zal in Onderwijs Transparant door het uitvoeringsorgaan 

POVO worden vastgelegd waar de leerlingen zijn geplaatst. 

 

Verloop tweede ronde – Stichtse Vecht 

Ouders geven toestemming voor het vastleggen van de nieuwe keuze(s) in het Machtigingsformulier voor de 2e 

ronde. Voor leerlingen die willen deelnemen aan de tweede ronde in Stichtse Vecht vullen basisscholen vanaf 6 

april de nieuwe keuze(s) in. De tweede ronde in Stichtse Vecht verloopt op volgorde van binnenkomst. 

Uiterlijk 13 april maken de scholen in Stichtse Vecht bekend of zij de aanmeldingen van leerlingen kunnen 

voldoen. 

 

Regionale verschillen tweede ronde  

Heb je als basisschool te maken met leerlingen die willen deelnemen aan de tweede ronde op een school 

buiten Utrecht of Stichtse Vecht verdiep je dan ook in de POVO jaarkalender én POVO procedure van dat 

samenwerkingsverband. De POVO procedure van de ontvangende VO-school is leidend. De 

samenwerkingsverbanden van de regio Utrecht zijn: 

- SWV RUW 
- SWV Zuid-Oost Utrecht 
- SWV Zuid Utrecht - procedure terug te vinden op de website van de VO-scholen 

Houd er rekening mee dat leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in de regio mogelijk later dan 13 

april horen of de aanmelding geaccepteerd kan worden. Mocht dit het geval zijn dan is de tweede ronde in 

Utrecht en Stichtse Vecht reeds afgelopen. De basisschool zal dan samen met ouders en leerling opnieuw 

moeten bekijken en bespreken waar zij de leerling kunnen aanmelden (derde ronde). De VO-scholen die nog 

plek beschikbaar hebben zullen dit vastleggen in Onderwijs Transparant. 
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