
 

 

 

Naar het VO infodocument mei 2020 
 

Jaarkalender 
26 mei | Uiterlijke datum ontvangst rooster Warme Overdracht in OT 
2 juni | Voorbereiding Bestuurlijk overleg Naar het VO 
2 juni | Stuurgroep Stichtse Vecht 

3 juni | Uiterste datum wisselen van school, afsluiting overstap POVO 
9 juni & 11 juni | Warme Overdracht 
15 juni | G4 werkgroep POVO 
23 juni | Bestuurlijk overleg Naar het VO 
26 juni | Regionaal overleg POVO 
 

 

Aanmelden van leerlingen voor Warme Overdracht gesloten, wisseling nog 

mogelijk 
De Warme Overdracht is een van de laatste onderdelen van de overstap naar het VO. Op dinsdag 9 
juni en donderdag 11 juni vindt de overdracht van informatie over leerlingen centraal plaats tussen 
16.00-19.00 uur. Dat gebeurt altijd in afstemming met ouders. De VO-scholen zullen op beide dagen 

online aanwezig zijn. Vanwege de landelijke maatregelen zal de Warme Overdracht in digitale vorm 
plaatsvinden. Praktische informatie wordt verstuurd zodra de roosters beschikbaar zijn. 
 
De aanmelding van leerlingen voor de Warme Overdracht is op 12 mei gesloten. Wel is het nog 
mogelijk om wijzigingen aan te geven. Neem hiervoor contact op met info@naarhetvo.nl.  
 

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 26 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. 
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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 zonder dat ouders daar 

toestemming voor hebben gegeven. 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 verwacht dat zij zich aan het rooster houden. Niet deelnemen zonder een 
tijdig bericht van verhindering zorgt voor veel mensen 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 tijdig 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. 

 

 

Evaluatie OT Servicedesk 
Sinds 1 februari 2020 zijn we gestart met een proef waarbij we de OT helpdesk beleggen bij 
Onderwijs Transparant. Alle telefoontjes en e-mails met betrekking tot technische vragen over POVO 
zijn daardoor direct bij de servicedesk van OT binnengekomen en behandeld. Naar het VO is sindsdien 
bereikbaar gebleven voor procedurele vragen. Om te besluiten of wij volgend schooljaar op dezelfde 
manier blijven werken, zal de werkwijze geëvalueerd worden in het bestuurlijk overleg. Wij zijn erg 

benieuwd naar hoe men deze werkwijze op scholen ervaart en wij nemen graag input mee in de 
voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Ben je tevreden of heb je verbeterpunten voor deze 
werkwijze? Wij ontvangen graag jullie input via info@naarhetvo.nl.  
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