
 

 

 

Naar het VO infodoc oktober 2019 
 

Jaarkalender 
2 oktober | Startdag Naar het VO 
7 oktober | Uiterste aanmelddatum leerlingen route praktijkonderwijs in OT 
11 oktober | Uiterlijke datum invoeren drempelonderzoeken of toetsen op maat 

15 oktober | Eerste bijeenkomst kennisnetwerk Naar het VO 
29 oktober | Bestuurlijke Voorbereidingsgroep 
6 november | Sparren met het OPDC en het Loket (loc. OPDC Utrecht) 
12 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
16 november | VMBO Scholenmarkt (loc. X11) 
19 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
20 november | OT-Training OT voor startende leerkrachten 

 
Sparren met het OPDC 

Op 6 november kun je (anoniem) sparren met het loket POVO over leerlingen waarbij je denkt aan 
een plaatsing op het OPDC of VSO. Wil je hier gebruik van maken stuur dan een mailtje naar 
a.persoon@opdc-utrecht.nl zodat er een tijdsindeling gemaakt kan worden. 
 
OT-Training OT voor startende leerkrachten 

Op 20 november vindt OT-training voor startende 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 
 

Startdag Stichtse Vecht 
De bestuurlijke werkgroep POVO van Stichtse Vecht heeft besloten de startdag POVO, welke gepland 
stond op 21 november te annuleren. De procedure POVO Stichtse Vecht vind je hier. De informatie 
avond voor ouders van kinderen in groep 8 gaat wel door. 
 
Route regulier basisonderwijs naar VSO 

Op de site www.naarhetvo.nl vind je onder het kopje RoutePAO een tabblad VSO. Hierin staat 

beschreven welke stappen en documenten gevraagd worden als je een leerling vanuit het regulier 
basisonderwijs de overstap naar het VSO wilt laten maken. 
 
Route Praktijkonderwijs 
In OT wordt aangegeven welke leerlingen in aanmerking komen voor een aanvullend 
intelligentieonderzoek. Dit vind je via ‘Route Passend Onderwijs -> Toetsdatum overzicht’. Ouders 
ontvangen na de herfstvakantie een schriftelijke uitnodiging. Mocht je een leerling niet opgegeven 

hebben, neem dan contact op met Helen Heemskerk van het SWV SterkVO. 
 
Ouderinformatie Naar het VO 
Op naarhetvo.nl is, onder het kopje ‘ouders – ouderinformatie’, het ouderinformatieblad online 
geplaatst. Dit is een stroomschema waarin de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs per maand wordt toegelicht. In het stroomschema is ook informatie opgenomen over wat 

te doen bij overaanmelding. Er is een ouderinformatieblad beschikbaar voor de POVO-procedure van 
zowel Utrecht als Stichtse Vecht. 
 

Contactpersonen bestuursvertegenwoordigers 
De uitvoeringsorganisatie ondersteunt alle scholen in de periode 1 februari – 1 juli bij de uitvoering 
van de procedure. In de periode tot 1 februari kunnen scholen met vragen terecht bij hun bestuur. 
Alle besturen hebben hiervoor een vertegenwoordiger beschikbaar. Op naarhetvo.nl, onder het kopje 

‘organisatie, staat het recente overzicht met de bestuursvertegenwoordigers. 
 
Terugblik Startdag Naar het VO 
Op woensdag 2 oktober vond de Startdag Naar het VO plaats bij het Gerrit Rietveld College. Tijdens 
de startdag heeft Rens van de Schoot zijn onderzoek naar schooladviezen en schoolloopbanen in het 
VO gepresenteerd. Klik hier voor de presentatie. 
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Veelgestelde vragen 

De veelgestelde vragen over de overgang van PO naar VO zijn aangevuld met een vraag over de 

broertjes-zusjes-regeling. Hier is meer te lezen over de diverse onderdelen van de overstap: bindend 
schooladvies, aanmelden bij het VO, loting, heroverwegingen en aanmelden bij het VO in de regio. 
 
POVO Quiz 
Altijd al je kennis omtrent POVO willen testen? Dat kan nu middels de POVO Quiz met 14 
verschillende vragen over de POVO Procedure. Maak hem hier. De presentatie voor startende 

leerkrachten is hier te vinden. 
 
Utrechtse Loting in Notarieel Magazine 
Afgelopen schooljaar verscheen een artikel over de loting in het Notarieel Magazine. Klik hier voor 
het magazine. 
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