
 

 

 

Naar het VO infodocument maart 2020: extra info over de eerste, tweede 

en derde ronde 
 

Jaarkalender 
23 maart | Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT door het VO 
31 maart | Indien loting: VO ontvangt lotingslijsten (ter controle) 
1 april | Afronding behandelen aanmeldingen eerste ronde (12.00 uur) 
1 april | Uiterste datum waarop afgewezen/teruggetrokken leerlingen zich kunnen aanmelden bij 
nieuwe school van keuze (12.00 uur) 
1 april | VO stuurt lotingslijsten naar Naar het VO (voor 14.00 uur) 
1 april | Overzicht (over)aanmeldingen zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws (vanaf 17.00 uur) 

2 april | Centrale loting eerste ronde 

2 april | Op deze dag laten ALLE VO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht (voor 16.00 uur) weten 
of de aangemelde leerlingen zijn geplaatst. De scholen die geloot hebben, laten dit pas weten na 
een bericht van Naar het VO 
2 april | Vanaf 17.00 uur is de lijst beschikbare VO-plekken voor de tweede ronde zichtbaar op 
naarhetvo.nl/nieuws 

8 april | Sluiting aanmelding tweede ronde 
9 april | Overleg schoolleiders en besturen, eventuele loting tweede ronde, bekendmaking uitslag 
16 april | Doorgeven niet-geplaatste leerlingen aan Naar het VO (PO) 
16 april | Doorgeven resterende plaatsen VO aan Naar het VO (VO) 
 
 

EERSTE RONDE 

 

Loting ‘op afstand’ 
Op grond van de huidige aanmeldingen is geconstateerd dat een aantal scholen zal moeten loten. 

Vanwege de landelijke maatregelen in het onderwijs heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden 

over het verloop van de loting in de eerste ronde. Wij hebben besloten om ook de loting ‘op afstand’ 
te organiseren. Wat betekent dit? 
 

1. De loting vindt volgens planning plaats op 2 april as. tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt 
uitgevoerd door notaris Brantjes. De loting wordt via een videoverbinding gevolgd door de 
direct betrokkenen: een vertegenwoordiger van de betreffende school, de betrokken 
bestuurder, de mediawoordvoerder en de uitvoeringsorganisatie. Begin volgende week 

ontvangen alle direct betrokkenen uitleg over de werkwijze. 
2. In dit scenario geldt dat er geen pers en geen ouders aanwezig kunnen zijn. Via foto’s op 

Twitter zal iedereen het verloop van de loting kunnen volgen. Live streamen is niet mogelijk 
gezien de privacygevoelige informatie (leerlingnamen) die tijdens de loting wordt gedeeld. 
Om die reden kan een loting op afstand ook alleen worden bijgewoond door de direct 
betrokken verwerkers (notaris, school en uitvoeringsorganisatie), de verantwoordelijk 

bestuurder en de mediawoordvoerder om externen op de hoogte te kunnen houden van het 

verloop van de loting. 
3. De verwerking van de loting wordt zoals gebruikelijk door de uitvoeringsorganisatie gedaan. 

Voor de scholen zal dit op de gebruikelijke manier verlopen, lees hiervoor de informatie 
hieronder. 

4. Telefonische bereikbaarheid: de uitvoeringsorganisatie zal hierin voorzien. Scholen kunnen 
ons telefonisch bereiken op 2 april tussen 15.00 en 18.00 uur en op 3 april tussen 10.00 en 

14.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw school. Buiten deze tijden 
kunnen scholen en bestuursvertegenwoordigers ons bereiken door een mail te sturen naar 
info@naarhetvo.nl of naar hun bestuursvertegenwoordiger. Zie hiervoor de informatie op 
onze website. Voor pers is de persvoorlichter bereikbaar via 06-53997056 of via 
bdonkers@nuovo.eu.  

5. Contact met uitgelote leerlingen: In gewone tijden is het gebruikelijk dat de basisschool 
direct contact heeft met de leerlingen die zijn uitgeloot. Alle basisscholen zullen zelf hun 

ouders en leerlingen van tevoren informeren over de manier waarop zij op de dag van de 
loting contact met de uitgelote leerlingen zullen houden. 

 

  

https://twitter.com/povoutrecht
mailto:info@naarhetvo.nl
http://www.naarhetvo.nl/organisatie
mailto:bdonkers@nuovo.eu


 

OT: behandeling van aanmeldingen 
Tot en met 1 april (12.00 uur) behandelen de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht de 

aanmeldingen in de eerste ronde. Leerlingen kunnen tot uiterlijk 23 maart afgewezen worden. Deze 
leerlingen hebben tot 1 april, 12.00 uur de mogelijkheid om een nieuwe keuze te maken. Dit kan in 
Onderwijs Transparant via het formulier ‘vervolgaanmeldingen 1e ronde’. Op 2 april wordt de 
behandeling van de aanmeldingen door het VO afgerond. Alle VO-scholen leggen op 2 april voor alle 

leerlingen het plaatsingsbesluit vast in Onderwijs Transparant. 
 
LET OP: voor de VO-scholen die loten zal de uitvoeringsorganisatie het plaatsingsbesluit vastleggen 
voor de leerlingen die mee hebben gedaan aan de loting van het onderwijsniveau waarop geloot 
wordt. Vervolgens neemt de uitvoeringsorganisatie met de betreffende school contact op om te 
melden dat zij vanaf dat moment het plaatsingsbesluit van de andere onderwijsniveaus vast kunnen 
leggen. Het is belangrijk dat eerst de loting verwerkt wordt door de uitvoeringsorganisatie, omdat er 

niet tegelijk in het systeem gewerkt kan worden. 
 

 

TWEEDE RONDE 

 

Uitgeloot, wat nu? 
Utrechtse leerlingen die uitgeloot zijn kunnen deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht. Op 
donderdag 2 april wordt om 17.00 uur bekendgemaakt welke scholen er in Utrecht en Stichtse Vecht 
nog plaatsen beschikbaar hebben in de tweede ronde, zodat ouders en leerlingen nieuwe keuzes 
kunnen maken. De tweede ronde sluit op woensdag 8 april 2020 om 15.00 uur. Uiterlijk donderdag 

9 april (vóór 16.00 uur) is voor alle leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht of 
Stichtse Vecht bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten. 
 

Informatiedagen tweede ronde geannuleerd 
In verband met de maatregelen in het onderwijs vinden er geen extra informatiedagen voor de 
tweede ronde plaats. Ouders die meer willen weten over VO-scholen kunnen informatie vinden op 

de websites van de scholen, met uitzondering van de scholen die in de eerste ronde geloot hebben 
(en dus geen capaciteit meer hebben in de tweede ronde). Bij vragen kunnen ouders telefonisch 

contact opnemen met de scholen. 
De scholen van NUOVO die na de eerste lotingsronde nog plaatsen beschikbaar hebben, zullen een 
digitaal spreekuur organiseren. Daarnaast zal NUOVO vlogs online verspreiden om ouders een beeld 
te geven van deze scholen. 

 

OT: Voorbereiding tweede ronde  
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in Onderwijs Transparant in. Dit houdt in dat 
zij aangeven welk brugklastype zij aanbieden per onderwijsniveau. Het brugklasbeheer dient uiterlijk 
vrijdag 3 april 2020 om 16.00 uur opnieuw geactualiseerd te zijn op basis van het beschikbare 
onderwijsaanbod in de tweede ronde. Dit kan in OT vastgelegd worden via ‘Overig -> Brugklassen 

beheer’. Hier kunnen de basisscholen de nieuwe schoolkeuzes voor de tweede ronde vastleggen. 
LET OP: Zijn er geen plekken beschikbaar in de tweede ronde, zorg dan dat dit ook is aangegeven 
in het brugklasbeheer. Verwijder met het rode kruisje de brugklassen die niet beschikbaar zijn in de 
tweede ronde. 

 
 

DERDE RONDE 
 

OT: derde ronde vervalt 
Aangezien er dit jaar geen eindtoets wordt afgenomen zal de derde ronde in OT vervallen. Dit 
betekent dat het Eindtoetsformulier dit jaar niet hoeft te worden ingevuld en de derde ronde in OT 
niet opengezet zal worden. 

 

 

OVERIGE INFORMATIE 

 

Ouderinformatie Naar het VO 
Het stroomschema met ouderinformatie is hier te vinden. Dit schema kunnen scholen gebruiken bij 

het voorlichten van ouders over de overstap naar het VO. Bij veelgestelde vragen is meer te lezen 

over diverse onderdelen van de overstap: bindend schooladvies, aanmelden bij het VO, loting, 
heroverwegingen, aanmelden bij het VO in de regio. 
 

Informatie voor startende leerkrachten 
De presentatie voor startende leerkrachten is hier te vinden. 

https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/
https://www.naarhetvo.nl/veelgestelde-vragen/
https://www.naarhetvo.nl/news/povo-startdag-presentaties/

