
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits januari 2019 
 

Jaarkalender 
15 januari | Stuurgroep Stichtse Vecht 
22 januari | Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan 4 jaar in NL 
23 januari | Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan 4 jaar in NL 

23 januari | Sparren met het OPDC en het Loket 
29 januari | Tweede bijeenkomst kennisnetwerk 
18 februari | Uiterlijke datum doorgeven meervoudig advies in OT 
21 februari | Onderzoeksresultaten ADIT zichtbaar in OT 
22 februari | Uiterlijke datum vastleggen meervoudige advies 
 

Loket Passend Onderwijs 
Sparren met het Loket en OPDC Utrecht 
Op woensdag 23 januari 2019 is er nogmaals de mogelijkheid om te sparren met het OPDC over 
leerlingen waarbij twijfel is of hij/zij de overstap naar het reguliere VO al kan maken. Dossiers hoeven 

niet vooraf ingediend te worden en de leerling kan anoniem blijven. Als je hiervan gebruik wilt maken, 
stuur dan een mailtje naar Afke Persoon (orthopedagoog bij van OPDC Utrecht) via a.persoon@opdc-

utrecht.nl. 
De tweede open dag van het OPDC Utrecht vindt plaats op woensdag 6 februari van 16.00 tot 20.00 
uur. Leerlingen van groep 8, hun ouders en leerkrachten van de basisschool zijn op deze dag van 
harte welkom om te horen en zien hoe het OPDC werkt. Docenten van het OPDC zijn op deze dag 
aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er de mogelijkheid om het gebouw te bekijken waar 
de leerlingen gebruik van maken. Aanmelden is voor de open dag niet nodig. Kijk voor meer 
informatie op de website van het OPDC. 

 

Website 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen is het tabblad ‘Route passend onderwijs’ op naarhetvo.nl 
geactualiseerd. We adviseren je regelmatig op de website te kijken. 
Op 22 en 23 januari worden de laatste groepen leerlingen getest met de Adit. Het kan zijn dat je als 

school de testdata niet kunt zien. Hier wordt door OT aan gewerkt. Heb je vragen, neem dan contact 
op met othelpdesk@naarhetvo.nl.  

 

Aanmelden open lesmiddag 
De open lesmiddagen worden niet meer centraal gecoördineerd vanuit Naar het VO. In dit schooljaar 

kunnen alle basisschoolleerlingen een open lesmiddag volgen op een school van voorkeur. De 
informatie over de open lesmiddagen komt op de website van de betreffende scholen of (voor de 
scholen in de stad Utrecht) op www.kijkoponderwijs.nl. 

 

Meervoudig schooladvies 
Is een meervoudig schooladvies het best passend voor de leerling? Geef dan vóór 18 februari 2019 
door middel van het contactformulier in OT weten voor welke leerlingen (onder vermelding van het 
casusnummer) het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig aangegeven kan worden. Dit 
contactformulier is te vinden via ‘Help -> Contact’. Kies hier het tabblad ‘ Contact opnemen met 
helpdesk/servicedesk’. Het Onderwijskundig Rapport wordt nog niet op definitief gezet. Het 
uitvoeringsorgaan Naar het VO zal voor deze leerlingen het meervoudig advies vóór 22 februari 

verwerken en het Onderwijskundig Rapport definitief maken. 
 

Onderwijs Transparant 
Brugklasbeheer 
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in Onderwijs Transparant. Dit houdt in dat zij 
aangeven welk brugklastype  zij aanbieden per onderwijsniveau. Voor het VO is het van belang deze 

gegevens tijdig te actualiseren. Dit kan, direct nadat de 1e ronde is gestart op 4 maart 2019, via 
‘Overig -> Brugklassen beheer’. 
 
Automatische e-mail plaatsingsbesluit 
Vanaf dit jaar worden ouders ook bij het plaatsingsbesluit “Teruggetrokken” en “Afgewezen” op de 
hoogte gebracht van dit plaatsingsbesluit via een geautomatiseerd e-mailbericht. In deze mail staat 
onder andere ook de reden voor het gegeven plaatsingsbesluit. Voor een afwijzing kan men middels 

een dropdownlijst een van de volgende redenen kiezen. 
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Bij de status “teruggetrokken” verschijnt er in OT een open tekstveld. Om er voor te zorgen dat er 

duidelijk en netjes naar ouders wordt gecommuniceerd is het belangrijk dat er alleen een van de 
volgende redenen wordt ingevuld:  

 Er is sprake van overaanmelding, de school gaat loten onder Utrechtse leerlingen; 
 De leerling heeft besloten zich terug te trekken; 
 De leerling dient van school te wisselen i.v.m. een bijstelling van het advies; 

 

Hier vind je voorbeelden van de berichten die ouders ontvangen. 
 

Aanpassingen in de POVO-procedure 
Naar aanleiding van de evaluatie, die in mei heeft plaatsgevonden, zijn enkele vraagstukken ter 
besluitvorming voorgelegd aan het bestuur. Daarnaast zijn een aantal aanpassingen in OT en de 
procedure doorgevoerd. In dit document worden de aanpassingen toegelicht. 

 

Veelgestelde vragen 
Lees hier meer over de diverse onderdelen van de overstap PO naar VO: bindend schooladvies, 
aanmelden bij het VO, loting, heroverwegingen en aanmelden bij het VO in de regio.  
 

https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2019/01/Voorbeeld-mailbesluit-uit-OT.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2019/01/mei-2018-Besluiten-procedure-2018-2019.docx
https://www.naarhetvo.nl/veelgestelde-vragen/

