
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits  
 

Jaarkalender 
28 mei | Uiterlijke datum ontvangst rooster Warme Overdracht in OT 

29 mei | Uiterlijke datum verwerking heroverweging en eventuele bijstelling in OT (voor 12 uur) 

4 juni | Bestuurlijke monitorgroep (evaluatie en voorbereiding bestuurlijk overleg 2 juli 2019) 

4 juni | Stuurgroep Stichtse Vecht 

5 juni | Uiterlijke datum verwerking heroverweging in OT door VO 

5 juni | Uiterste datum wisselen van school, afsluiting overstap POVO 

 

Verwerking heroverweging en eventuele bijstelling 

De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn sinds 22 mei bekend. Volgens de jaarkalender verwerkt 

de basisschool uiterlijk woensdag 29 mei voor 12.00 uur de heroverweging, eventuele bijstelling en 

wisseling van school in OT. Voor alle leerlingen is het van belang dat het overdrachtsformulier 

eindtoets in OT ingevuld wordt. In de handleiding in OT (‘help’ > ‘handleidingen’ > handleiding 

eindtoets POVO 2018-2019) wordt uitgelegd hoe de eindtoets geïmporteerd kan worden en de 

overdrachtsformulieren ingevuld moeten worden. Voor de VO-school zijn de verzoeken tot 

(her)plaatsing als gevolg van een bijgesteld advies in OT zichtbaar. Zij nemen deze in behandeling 

en geven de basisschool uiterlijk 5 juni 2019 uitsluitsel per e-mail. 

In de docentenhandleiding staat uitgebreider beschreven hoe de heroverweging en eventuele 

bijstelling verloopt. 

 

Vorige week is er veel berichtgeving geweest over foutieve uitslagen van de eindtoets. Zie hier de 

communicatie hierover vanuit de PO Raad, VO Raad en het Ministerie van OCW. We gaan er vanuit 

dat hierover contact is tussen de betreffende scholen en hun bestuur.  Indien nodig kan ook contact 

worden opgenomen met de uitvoeringsorganisatie.  

 

Warme Overdracht 

De warme overdracht is een van de laatste onderdelen van de overstap naar het VO. Op dinsdag 11 

juni en donderdag 13 juni vindt de overdracht van informatie over leerlingen centraal plaats tussen 

16.00-19.00 uur. Dat gebeurt altijd in afstemming met ouders. 

Let op: Ook als je zelf geen leerlingen hebt opgegeven voor de warme overdracht is het 

van belang Onderwijs Transparant te raadplegen. Het kan namelijk zo zijn dat de 

ontvangende/verwijzende school wel om een overdrachtsgesprek heeft gevraagd. Kijk 

tijdig in de applicatie om het rooster voor jullie school door te nemen.  

 

Richtlijnen warme overdracht 

We streven samen naar een doorlopende schoolloopbaan voor onze leerlingen en willen dat daarvoor 

relevante kennis over een leerling doorgegeven wordt aan het voortgezet onderwijs. Tijdens de 

warme overdracht kunnen de basisschool en de toekomstige VO-school elkaar toelichting geven op 

wat werkt en handelingsadviezen delen voor de ontwikkeling van de leerling. Ook kan het voortgezet 

onderwijs de basisschool punten meegeven waar de leerling nog aan kan werken om de overstap zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Het is belangrijk om in acht te nemen dat er tijdens deze gesprekken 

geen privacygevoelige informatie over de leerling gedeeld mag worden. De digitale privacy tool van 

het Steunpunt Passend Onderwijs geeft overzicht met welke privacyaspecten scholen in het kader 

van de warme overdracht rekening dienen te houden. 

 

  

https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/rekenfout-zorgt-voor-te-hoge-eindtoetsadviezen
https://www.vo-raad.nl/nieuws/rekenfout-zorgt-voor-te-hoge-eindtoetsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2019/05/21/onjuiste-uitslag-eindtoets-11-van-groep-8-leerlingen
https://passendonderwijsenprivacy.nl/#!/content/102


 

Roosters Warme Overdracht beschikbaar in Onderwijs Transparant 

De roosters zijn vanaf 28 mei beschikbaar in Onderwijs Transparant. 

o PO kan de roosters vinden in OT via leerlingen -> overzicht documenten -> lln. met de naam 

Rooster Warme Overdracht, daarop klikken. Daar vind je een document met het rooster. Let 

erop dat het rooster meerdere tabbladen kan bevatten, één per contactpersoon. 

 
o VO vindt de roosters in OT via ‘Aanmeldingen -> aanmeldingen verwerken’ -> lln. met de 

naam Rooster Warme Overdracht. Klik op de regel en scroll naar beneden om het document 

met het rooster te vinden. Let erop dat het rooster meerdere tabbladen kan bevatten, één 

per contactpersoon. 

 
o Ook als je zelf geen leerlingen hebt opgegeven voor de warme overdracht is het van belang 

Onderwijs Transparant te raadplegen. Het kan namelijk zo zijn dat de verwijzende school wel 

om een overdrachtsgesprek heeft gevraagd. Kijk tijdig in de applicatie om het rooster voor 

jullie school door te nemen.  

 

Evaluatie POVO organisatie 
Dit jaar waren er wijzigingen in de organisatie van POVO Utrecht. Meer ging via de besturen en 

minder rechtstreeks door de uitvoeringsinstantie van NaarhetVO. De OT helpdesk, het loket 

passend onderwijs en alles rond de inschrijvingen en loting verzorgde de uitvoeringsinstantie nog 

wel. Verdere communicatie en informatie verliep via de besturen. Zij stemden af in het 

kennisnetwerk. 

Middels deze vragenlijst willen we graag jouw ervaring in dit jaar weten. We kunnen daarvan leren 

en mogelijke verbeteringen volgend jaar inzetten. Wil je deze lijst invullen vóór 28 juni? Invullen 

duurt ongeveer 15 minuten. 

Veel dank voor je tijd en het meedenken! 

De bestuurlijke monitorgroep POVO 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMH2sxCxvSWlCuMsJ3jsS9eoTU-T_20Jg8p8tGD-Ee1kAaaw/viewform?usp=sf_link

