
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits maart 2019 
 

Jaarkalender 
14 maart | Sluiting aanmelding eerste ronde leerlingen bij het VO in OT 
22 maart | Uiterlijke datum melden dispensatie loting bij LPO/POVO 
25 maart | Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT 

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 
 

Definitief schooladvies voor 1 maart 
Basisscholen geven ouders en leerlingen voor 1 maart het definitieve schooladvies. De scholen in 
Utrecht en Stichtse Vecht hebben met elkaar afgesproken dat het Onderwijskundig Rapport (OKR) 

uiterlijk 1 maart door de basisschool definitief wordt gemaakt in OT, zodat het schooladvies in het 
leerlingendossier is vastgelegd. Als het OKR op definitief staat kan deze niet meer worden bewerkt. 
Na 1 maart wordt het OKR ook niet meer vrijgegeven in OT. Het toevoegen van aanvullende bijlagen 
kan in OT via ‘Leerlingen -> Overzicht documenten’. 
 

Aanmelden leerlingen bij het VO 
Op dit moment is het mogelijk om leerlingen aan te melden bij het VO. Voor het aanmelden van de 
leerling vraagt de basisschool schriftelijk toestemming aan ouders via het machtigingsformulier. De 

leerling is aangemeld bij het VO als ook het VO aanmeldformulier in Onderwijs Transparant definitief 
wordt gemaakt. Dit kan tot en met 14 maart 2019. VO-scholen kunnen tot uiterlijk 25 maart 
leerlingen afwijzen. Deze leerlingen hebben tot 3 april de mogelijkheid om een nieuwe keuze te 
maken. Dit kan in Onderwijs Transparant via het formulier ‘vervolgaanmeldingen 1e ronde’. 

 

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. 

 

Loting eerste ronde 
Tot en met 3 april behandelen de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht de aanmeldingen in de 
eerste ronde. Op 4 april wordt de behandeling van de aanmeldingen door het VO afgerond. Alle VO-
scholen leggen op 4 april voor alle leerlingen het plaatsingsbesluit 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 eerst de loting verwerkt wordt 
door de uitvoeringsorganisatie, omdat er niet tegelijk in het systeem gewerkt kan worden. 
 

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 dient voor de 2e ronde opnieuw te gebeuren en kan direct nadat 
deze gestart is op 5 april 2019, via ‘Overig -> Brugklassen beheer’. 
 

Automatische e-mail plaatsingsbesluit 

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


 

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. 
 
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. 
 

 

https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2019/01/Voorbeeld-mailbesluit-uit-OT.pdf

