
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits april 2019 
 

Jaarkalender 
2 april | VO ontvangt de lotingslijsten ter controle 
3 april | Afronding behandelen aanmeldingen eerste ronde 
3 april | Uiterste datum waarop afgewezen/teruggetrokken leerlingen zich kunnen aanmelden bij 

nieuwe school van keuze 
3 april | VO stuurt lotingslijsten naar Naar het VO 
3 april | Overzicht (over)aanmeldingen zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws 
4 april | Centrale loting eerste ronde 
4 april | Op deze dag laten ALLE VO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht weten of de aangemelde 
leerlingen zijn geplaatst. De scholen die geloot hebben, laten dit pas weten na een bericht van 

Naar het VO 
4 april | Vanaf 17.00 uur is de lijst beschikbare VO-plekken voor de tweede ronde zichtbaar op 
naarhetvo.nl/nieuws 
9 april | Derde bijeenkomst kennisnetwerk met bestuurlijke monitorgroep 

10 april | Sluiting aanmelding tweede ronde 
11 april | Overleg schoolleiders en besturen, eventuele loting tweede ronde, bekendmaking uitslag 
15 april | Start afname Eindtoets 

18 april | Doorgeven niet-geplaatste leerlingen aan Naar het VO (PO) 
18 april | Doorgeven resterende plaatsen VO aan Naar het VO 
22 april | Start aanmelden van leerlingen voor Warme Overdracht 
 

Sluiting eerste ronde & plaatsen van leerlingen 
Tot en met 3 april behandelen de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht de aanmeldingen in de 1e 

ronde. Op 3 april om 12.00 uur sluit de eerste ronde. Voor 14.00 uur sturen de VO-scholen de 
gecontroleerde lotingslijsten terug naar Naar het VO. Om 17.00 uur wordt op de website een 
overzicht gepubliceerd met overaanmeldingen per VO-school. Op donderdag 4 april vindt de loting 
plaats. VO-scholen die niet hoeven te loten, leggen op donderdag 4 april vóór 16.00 uur het 
plaatsingsbesluit van alle leerlingen vast in Onderwijs Transparant. 
LET OP: voor de VO-scholen die loten zal de uitvoeringsorganisatie het plaatsingsbesluit vastleggen 

van het onderwijsniveau waarop geloot wordt. Vervolgens neemt de uitvoeringsorganisatie met de 
betreffende school contact op om te melden dat zij vanaf dat moment het plaatsingsbesluit van de 

andere onderwijsniveaus vast kunnen leggen. Het is belangrijk dat de loting eerst verwerkt wordt 
door de uitvoeringsorganisatie, omdat er niet tegelijk in het systeem gewerkt kan worden. 

 

Ouderinformatie Naar het VO 
Het stroomschema met ouderinformatie is hier te vinden. Dit schema kunnen scholen gebruiken bij 
het voorlichten van ouders over de overstap naar het VO. Bij veel gestelde vragen is meer te lezen 
over diverse onderdelen van de overstap: bindend schooladvies, aanmelden bij het VO, loting, 
heroverwegingen, aanmelden bij het VO in de regio. 
 

Onderwijs Transparant 
Brugklasbeheer 
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in Onderwijs Transparant in. Dit houdt in dat 
zij aangeven welk brugklastype zij aanbieden per onderwijsniveau. Het brugklasbeheer dient uiterlijk 
vrijdag 5 april 2019 om 16.00 uur opnieuw geactualiseerd te zijn op basis van het beschikbare 
onderwijsaanbod in de 2e ronde. Dit kan in OT vastgelegd worden via ‘Overig -> Brugklassen beheer’. 
Hier kunnen de basisscholen de nieuwe schoolkeuzes voor de 2e ronde vastleggen. 

LET OP: Zijn er geen plekken beschikbaar in de 2e ronde, zorg dan dat dit ook is aangegeven in het 

brugklasbeheer. Verwijder met het rode kruisje de brugklassen die niet beschikbaar zijn in de 2e 
ronde. 
 

Centrale loting – donderdag 4 april 
Bereikbaarheid Naar het VO: door de werkzaamheden rondom de loting gelden er op 4 april 

aangepaste openingstijden. In afwijking van de normale openingstijden is Naar het VO op deze dag 
tussen 16.00 – 18.00 uur bereikbaar. Naast de telefonische bereikbaarheid streven wij ernaar de 

binnengekomen e-mail zoveel mogelijk vóór vrijdag 6 april te beantwoorden. 

 

Uitgeloot, wat nu? 
Belangrijke mededelingen tweede ronde: Utrechtse leerlingen die uitgeloot zijn kunnen deelnemen 
aan de tweede ronde in Utrecht. Op donderdag 4 april wordt om 17.00 uur bekendgemaakt welke 

http://www.naarhetvo.nl/
https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/
https://www.naarhetvo.nl/veelgestelde-vragen/


 

scholen er in Utrecht en Stichtse Vecht nog plek beschikbaar hebben in de 2e ronde, zodat ouders en 

leerlingen nieuwe keuzes kunnen maken. De 2e ronde sluit op woensdag 10 april 2019 om 15.00 uur. 
Uiterlijk donderdag 11 april 2019 (vóór 16.00 uur) is voor alle leerlingen die deelnemen aan de 2e 

ronde in Utrecht of Stichtse Vecht bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten. 
 

Start aanmelden van leerlingen voor Warme Overdracht 
Vanaf maandag 22 april is het mogelijk om leerlingen aan te melden voor de Warme Overdracht. De 
afspraak is dat zowel de basisschool als school voor voortgezet onderwijs kan aangeven of zij een 
leerling ‘warm’ willen overdragen. Tot 14 mei is het mogelijk voor PO- en VO-scholen om in 
Onderwijs Transparant aan te geven welke leerlingen zij tijdens de centrale middag aan elkaar willen 
overdragen. 
 

Stap 1: Geef aan op welke dag en op welke locatie jij de leerling(en) wil overdragen. 

Klik op de hyperlink bij de data hieronder om in te schrijven: 
Dinsdag 11 juni 2018. Locatie: Basisschool De Krullevaar (de Meern) 
Donderdag 13 juni 2018. Locatie: Utrechts Stedelijk Gymnasium 
Stap 2: Geef vóór 14 mei in Onderwijs Transparant aan welke leerlingen je warm wil 
overdragen. Lees verderop (‘Aanmelden leerlingen voor de warme overdracht’) op welke 
wijze je dit doet. 
Stap 3: Raadpleeg vanaf 28 mei het rooster in Onderwijs Transparant. 

In het volgende nieuwsbericht zal er meer informatie over de Warme Overdracht opgenomen 
worden.  
 
Aanmelden leerlingen voor de warme overdracht 
In OT kun je in bulk aangeven welke leerlingen je wil bespreken tijdens de warme overdracht. 
PO: Ga hiervoor in OT naar "Overzicht actieve aanmeldingen".                    

      
VO: Ga hiervoor in OT naar "Overzicht toegelaten lln".                    

      

 
Selecteer in het overzicht de leerlingen die je wenst te bespreken. 

 
 

Klik op de knop voor bulkverwerking 

https://www.naarhetvo.nl/events/event/warme-overdracht-noord-locatie-krullevaar-po-vo/
https://www.naarhetvo.nl/events/event/warme-overdracht-zuid-locatie-utrechts-stedelijk-gymnasium-po-vo/


 

 
 
Kies hier "ja" en selecteer de contactpersoon die deze leerling gaat bespreken en klik op OK. 

 
 
Vervolgens doorlopen je dezelfde stappen voor de leerlingen die je niet wil bespreken, je kunt dan 
nee kiezen en hoeft geen contactpersoon toe te wijzen. 
 
Let op: het PO én het VO kan aangeven een leerlingen te willen bespreken, ook wanneer er vanuit 

de andere school is aangegeven dit niet te willen. Een leerling wordt ingedeeld wanneer één van de 
twee scholen heeft aangegeven de leerling te willen bespreken. 
 


