
 

 

 

Naar het VO infodoc december 2019 
 

Jaarkalender 
13 december | Uiterlijke aanmelddatum SBO, SO en leerling korter dan 4 jaar in NL 
20 december | Uitslagformulier LPO/POVO-advies zichtbaar in OT 
14 januari | Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan 4 jaar in NL 

14 januari | Stuurgroep & Werkgroep Stichtse Vecht 
22 januari | Sparren met het OPDC en het Loket 
22 januari | POVO ouder-informatieavond begaafde leerlingen 
23 januari | Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan 4 jaar in NL 
28 januari | Tweede bijeenkomst kennisnetwerk 
 

Ontwikkelingen schoolaanbod 2019-2020 
Bij NUOVO gaan de VMBO-scholen ook Havo aanbieden.  
Klik hier voor een actueel overzicht van de VSO scholen (november 2019).  
 

Loket Passend Onderwijs 
Route Passend Onderwijs 

De afgelopen weken is de Adit afgenomen bij mogelijke praktijkonderwijsleerlingen. De uitslag van 
het onderzoek zal uiterlijk 20 december zichtbaar zijn in OT (via ‘Route Passend Onderwijs -> 
Uitslagformulieren’). 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’. Deze leerlingen worden, indien nodig, voor 

aanvullend onderzoek uitgenodigd op 14 of 23 januari. In OT vindt de basisschool de toetsdatum via 
‘Route Passend Onderwijs -> Toetsdatum overzicht’. Ouders ontvangen een uitnodiging per brief. 
 
Let op: Het Loket Passend Onderwijs mag alleen aanmeldingen verwerken waarbij een 
toestemmingsformulier aanwezig is. Het toestemmingsformulier vind je via deze link. 

 
Sparren met het Loket 
Op 22 januari 2019 is er nogmaals de mogelijkheid om te sparren met het OPDC over leerlingen 

waarbij twijfel is of hij/zij de overstap naar het reguliere VO al kan maken. Dossiers hoeven niet 
vooraf ingediend te worden en de leerling kan anoniem blijven. Als je hiervan gebruik wilt maken, 
stuur dan een mailtje naar Afke Persoon (orthopedagoog bij het OPDC Utrecht) via a.persoon@opdc-
utrecht.nl.  

 
Open dagen en open lesmiddagen 
De open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs zijn in volle gang. Voor meer informatie 
over open dagen kijk op http://www.kijkoponderwijs.nl/open-dagen/ 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. 
Leerlingen, ouders of docenten die meer willen weten over het OPDC Utrecht kunnen de open dag 
bezoeken op 5 februari 2020, van 16.00 – 19.00 uur. Adres: Van Lieflandlaan 117, Utrecht. Meer 
info via info@opdc-utrecht.nl. 

 

Aanbevelingen advisering aan nieuwkomers 
Het loket passend onderwijs heeft samen met Taalschool Utrecht een aantal aanbevelingen opgesteld 

voor de advisering aan nieuwkomers (leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland Onderwijs volgen), 
die de overstap gaan maken naar het VO. Bekijk hier de aanbevelingen. 
 
Informatie voor startende leerkrachten 
De presentatie voor startende leerkrachten is hier te vinden. 
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