
 

 

 

Naar het VO infodoc november 2019 
 
Jaarkalender 
19 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
16 november | VMBO Scholenmarkt (loc. X11) 
13 december | Uiterlijke aanmelddatum SBO, SO en leerling korter dan 4 jaar in NL 
20 december | Uitslagformulier LPO/POVO-advies zichtbaar in OT 

21 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 
 
OT-Training OT voor startende leerkrachten 
Op 20 november vindt een OT-training voor startende PO-leerkrachten plaats in Maarssenbroek. De 
training is bedoeld voor mensen uit Stichtse Vecht en uit Utrecht. 

Aanmelden kan via info@naarhetvo.nl. 
Locatie: Zilvermaan, Bloemstede 225, Maarssen 
Tijdstip: 14.30 – 16.30 uur 

 
Loket Passend Onderwijs 
De afgelopen weken zijn alle aanmeldingen van mogelijke praktijkonderwijsleerlingen voor het 
aanvullende intelligentie-onderzoek gescreend en de uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Van 12 

tot en met 22 november vindt de afname van de Adit plaats. De uitslag van het onderzoek zal uiterlijk 
20 december zichtbaar zijn in OT. De basisschool communiceert de uitslag met ouders en leerling.  
 
Tot 13 december kunnen de aanvragen voor aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan vier 
jaar in Nederland en SBO en SO leerlingen ingediend worden in Onderwijs Transparant via ‘Route 
Passend Onderwijs -> Adviesaanvraag ondersteuning’.  
 

Let op: Het Loket Passend Onderwijs mag alleen aanmeldingen verwerken waarbij een 
toestemmingsformulier aanwezig is. Het toestemmingsformulier vind je via deze link. 
 
Open dagen en open lesmiddagen 
De voorbereidingen op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs zijn in volle gang. 
Voor meer informatie over open dagen kijk op www.kijkoponderwijs.nl of op de websites van de VO-

scholen. In dit schooljaar kunnen alle groep 8 leerlingen een open lesmiddag volgen op een school 
van voorkeur. Informatie over aanmelding komt op de website van de betreffende scholen of op 
www.kijkoponderwijs.nl. 
 
VMBO informatiemarkt 
Ieder jaar wordt in november de scholenmarkt gehouden. De vijf vmbo-scholen presenteren zich op 
één plaats. Ouders en leerlingen van groep 8 kunnen zich eerst oriënteren, alvorens zij keuzes maken 

voor bijvoorbeeld het bezoeken van open dagen. De VMBO informatiemarkt vindt plaats in de kantine 
van het gebouw van het Grafisch Lyceum/X11 aan de Vondellaan 178 op zaterdag 16 november 
2019 van 10.00 – 14.00 uur. 
 
Heroverweging en bijstelling van het advies 
Klik hier voor de notitie heroverwegingen 2019-2020. In deze notitie wordt de achtergrond van dit 
onderdeel van de wet nog eens toegelicht en wordt een aantal veelvoorkomende knelpunten 

besproken. Deze gelden voor de procedure 2019-2020 en staan los van landelijke/wettelijke 
wijzigingen rond de advisering in de toekomst. 
 

POVO Quiz 
Altijd al je kennis omtrent POVO willen testen? Dat kan met de POVO Quiz met 14 verschillende 
vragen over de POVO Procedure. Maak hem hier. De presentatie voor startende leerkrachten is hier 

te vinden. 
 
Kijktip 
Klik hier voor de documentaire waarin een aantal achttienjarige Utrechtse kinderen, terugkijkend op 
vormende gebeurtenissen in de afgelopen acht jaar, de balans naar volwassenheid opmaken. 
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