
 

 

 

Naar het VO infodoc mei 2019 
 

Jaarkalender 
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 

14 mei | Uiterlijke datum aanmelden leerlingen voor Warme Overdracht (PO&VO) 
Rond 22 mei | Uitslag Eindtoets 
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 | Voorbereiding bestuurlijk overleg 
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 
 
 

Start aanmelden van leerlingen voor 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. 
 
Vanaf maandag 22 april is het mogelijk om leerlingen aan te melden voor de Warme Overdracht. De 
afspraak is dat zowel de basisschool als de VO-school 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 voor welke leerlingen zij tijdens de centrale middag informatie aan elkaar willen overdragen. 

 
De VO-scholen zullen op beide dagen aanwezig zijn. Lees hier hoe jij in 3 stappen kunt deelnemen 
aan deze bijeenkomst. 

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. Lees verderop 
(‘Roosters beschikbaar in Onderwijs Transparant’) hoe je de roosters kunt raadplegen. 

 

Aanmelden leerlingen voor de warme overdracht 
In OT kun je in bulk aangeven welke leerlingen je wilt bespreken tijdens de warme overdracht. 
PO: Ga hiervoor in OT naar "Overzicht actieve aanmeldingen".                    

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

      
 

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/


 

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

 
 
Klik op de knop voor bulkverwerking 

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

 
 
Vervolgens doorloop je dezelfde stappen voor de leerlingen die je niet wilt bespreken, je kunt dan 
nee kiezen en hoeft geen contactpersoon toe te wijzen. 
 

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.  
 

Roosters 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.  

 
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. 
 
Spelregels warme overdracht 

 Van scholen wordt verlangd dat zij zich aan het rooster houden. Het onverwachts en/of 
zonder kennisgeving niet deelnemen aan de overdracht zorgt voor ongewenste situaties. 

 Als één van de partijen (PO of VO) aangeeft een leerling te willen bespreken, wordt er voor 
deze leerling een overdracht gepland. 

 Houd de dagen van de warme overdracht gereserveerd in je agenda en/of stem in de school 
af wie er op deze dag beschikbaar is om de leerlinginformatie over te dragen. 

 Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen aan de warme overdracht, geef dit 
dan door aan je bestuursvertegenwoordiger én de betreffende VO- of PO-school. 

 Uit het rooster zal blijken hoeveel VO-contactpersonen er (per dag) nodig zijn om de 
gesprekken te voeren. 

 
 
 

https://passendonderwijsenprivacy.nl/#!/content/102


 

Verwerking heroverweging en eventuele bijstelling 

De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn rond 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. 
 

Aanmelden Berg en Boschschool 

Begin april is het samenwerkingsverband Sterk VO door de Berg en Boschschool (VSO) op de hoogte 
gesteld van de overaanmelding op hun scholen. Wij zijn ons er van bewust dat de keuze een hele 
zorgvuldige route is die door ouders, leerling en basisschool ingezet is. Momenteel is het 
samenwerkingsverband volop met de Berg en Boschschool in contact om een passende oplossing 
per leerling op maat te vinden. Wij hopen dat de meeste leerlingen toch hun plekje op de Berg en 
Boschschool zullen krijgen. Heb je vragen over de plaatsing, neem dan gerust contact op met het loket 
van Sterk VO via 088-0117420 en vraag naar Helen Heemskerk of Seline Roelofsen. 

 
 
 

 

https://www.naarhetvo.nl/procedure/

