
 

 

 

Naar het VO infodoc november 2020 
 

Jaarkalender 
11 december | Uiterlijke aanmelddatum in OT voor SBO/SO-leerlingen, leerlingen korter dan vier 
jaar in Nederland én leerlingen die vroegtijdig uitstromen 
18 december | Uitslagformulier Route Praktijkonderwijs zichtbaar in OT 

12 januari | Stuurgroep & Werkgroep Stichtse Vecht 
19 januari | Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan 4 jaar in NL 
20 januari | Sparren met het OPDC en het Loket 
21 januari | Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan 4 jaar in NL 
 
Let op: Dit jaar vallen Goede Vrijdag en Tweede Paasdag in de week van de tweede ronde. Om 

ouders en kinderen meer tijd te geven om zich te oriënteren hebben wij de sluiting van deze ronde 
verplaatst naar 8 april. Bekijk hier de aangepaste jaarkalender. 
 
 
Regionale afspraken aanmeldperiode VSO 2021 
De samenwerkingsverbanden uit de provincie Utrecht hebben met schoolleiders van de VSO-scholen 
in Utrecht en de regio afspraken gemaakt over de aanmeldperiode voor het VSO. Gezamenlijke 

afspraken leiden tot een meer eenduidige regionale werkwijze en tot meer duidelijkheid voor leerling, 
ouders en betrokken scholen. Bekijk de afspraken voor 2021. 
 
Afspraken over open dagen en open lesmiddagen 
Bestuurlijk is afgesproken dat voor de aanmeldperiode 2020-2021 in Utrecht en Stichtse Vecht geen 
(grootschalige) open dagen plaatsvinden waarbij po-leerlingen en ouders de school fysiek betreden. 
Op 17 november hebben de Utrechtse schoolbesturen afgestemd hoe om te gaan met activiteiten 

waar leerlingen van verschillende po-scholen bij elkaar komen, zoals de open lesmiddagen, 

junioracademies en voorlichtingsactiviteiten over nieuwe onderwijsconcepten. Afgesproken is dat in 
ieder geval tot en met de eerste week van januari open dagen en andere activiteiten in het VO alleen 
digitaal georganiseerd worden. Dit geldt ook voor het PO. Afhankelijk van de situatie begin januari 
en eventuele nieuwe richtlijnen wordt afgewogen of het verantwoord is om tot een ander besluit te 
komen. 

 
Bezoek VMBO-scholen aan het PO 
Dit schooljaar komen de vmbo scholen graag langs bij het PO om meer te vertellen over het 
vmbo. Klik hier voor de uitnodiging! 
Bekijk hier alvast een informatief filmpje over de verschillende profielen in het VMBO. 
 
Ontwikkelingen in het VO – informatie over nieuw aanbod 

NUOVO 
- Klik hier voor de NUOVO Keuzewijzer 

Willibrord Stichting 

- Klik hier voor informatie over de ontwikkelingen bij de scholen van de Willibrord Stichting 
- Klik hier voor informatie over de afschaffing van de broertjes-zusjes regeling bij de 

Willibrord Stichting 
- Het St. Gregorius College biedt behalve het nieuwe Jan Ligthartjaar twee nieuwe 

onderwijsvormen aan: Waldorf (info) en Descart (info).  
Let op: Volgens de procedure geldt dat kinderen niet meer aangemeld worden voor het 
Gregorius College, maar voor ofwel Waldorf, Descart of Jan Ligthart. Bij overaanmelding 
voor een van deze scholen wordt geloot op het betreffende onderwijsniveau van de 
betreffende school. 

Wellant 

- Klik hier voor informatie over het nieuwe Groene Lyceum van het Wellantcollege. 
VSO 

- Klik hier voor een overzicht van de VSO scholen (november 2019).  
 
  

https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/11/Communicatie-over-aanmeldingen-VSO-2021.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/11/vmbo-scholenmarkt-2020-2021.pdf
https://youtu.be/CuqA65RcnL0
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/10/Nuovo-Keuzenwijzer-A4-3.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/10/Ontwikkelingen-Willibrord-scholen.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/10/Afschaffing-broertjes-zusjesregeling-PCOU-Willibrordscholen.pdf
https://gregorius.nl/waldorf
https://gregorius.nl/descart
https://wellant.nl/documents/664/Het_Groene_Lyceum_in_Utrecht_Ouders.pdf
https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/Onze_scholen/Netwerken/VSO_Netwerk/Factsheet-VSO-regio-Utrecht-november-2019.pdf


 

Doorgaande lijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

Het SWV Utrecht PO en Sterk VO werken samen aan verbetering van de overstap voor leerlingen 

met een ondersteuningsbehoefte. We willen graag dat deze leerlingen zo vroeg mogelijk (eind groep 
7, begin groep 8) in beeld zijn om de overstap naar het VO, het OPDC of het VSO zo goed mogelijk 
te kunnen voorbereiden en organiseren. Hiervoor is de werkgroep doorgaande lijn opgericht. Het 
‘oude’ loket povo is hier een onderdeel van. 
In de periode tot aan de herfstvakantie hebben de PO-scholen in beeld gebracht welke leerlingen 

extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overstap naar vervolgonderwijs. We 
onderscheiden leerlingen die mogelijk naar het praktijkonderwijs gaan (via de bekende route, zie 
route passend onderwijs praktijkonderwijs, contactpersonen Frytzen Erich: 
frytzenerich@swvutrechtpo.nl), Helen Heemskerk: h.heemskerk@sterkvo.nl), leerlingen die mogelijk 
naar het OPDC gaan (route passend onderwijs en contactpersoon Afke Persoon: a.persoon@opdc-
utrecht.nl), leerlingen die mogelijk naar het VSO gaan (route Passend Onderwijs en contactpersonen 
Frytzen Erich, Helen Heemskerk), leerlingen die de overstap naar het VO maken met extra 

ondersteuning (contactpersonen consulenten PO, in afstemming met begeleiders passend onderwijs 
Sterk VO) en leerlingen die op dit moment niet volledig aan onderwijs deelnemen (contactpersonen 
consulenten PO, in afstemming met Sterk VO). Samen met de leerling, de school, de ouders en 

kernpartners maken we een plan voor het best passende vervolgonderwijs met ondersteuning waar 
dat nodig is. We hopen dat dit leidt tot een nog beter voorbereide overstap en een doorgaande 
onderwijsloopbaan voor iedere leerling. 
  

Deskundigenadvies bij de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het 
VSO bij de overstap van (speciaal) basisonderwijs naar VSO 
Voor plaatsing op het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De VSO school vraagt deze aan 
bij het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling. Om ervoor te zorgen dat de 
leerling in het nieuwe schooljaar gelijk kan starten is het van belang dat de leerling met een compleet 
dossiers wordt aangemeld bij de VSO school. Het dossier moet bestaan uit een actueel en compleet 

OPP en twee onafhankelijke deskundigenadviezen om de toelaatbaarheid tot het VSO te kunnen 
onderbouwen. Deze worden toegevoegd bij de aanmelding van de leerling via de route Passend 
Onderwijs (OT). Aanmelden kan tot 11 december. 
Een van de deskundigenadviezen wordt geschreven door een van de kernpartners van de school van 
herkomst. Dit zal in de praktijk vaak een consulent van het SWV Utrecht PO zijn als het gaat om de 

overstap van regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs naar het VSO. Het andere 
deskundigenadvies wordt opgesteld door een psycholoog of een orthopedagoog die het 

samenwerkingsverband VO uitnodigt. Het OPP en de beide deskundigenadviezen vormen de 
onderbouwing voor het besluit tot het afgeven van een TLV. Met het volledige dossier kan de leerling, 
conform de jaarkalender Naar het VO, via OT of, indien de VSO school niet aangesloten is bij OT 
schriftelijk, worden aangemeld bij de best passende VSO school. 
  
Voor het schrijven van het deskundigenadvies kan het voorkomen dat de deskundige contact zoekt 
met betrokkenen om te verifiëren wat de visie van ouders, leerling en school is op de aanvraag van 

een toelaatbaarheidsverklaring. De intern begeleider van de school kan dus door een deskundige 
worden benaderd voor een eventuele toelichting. Met de VSO scholen is afgesproken dat 
aanmeldingen vanuit het regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs zonder een 
deskundigenadvies worden teruggezet naar de school. 
  
Zie voor meer informatie: 

https://swvutrechtpo.nl/tlv-speciaal-basisonderwijs/ 
https://www.sterkvo.nl/aanvraag-toelaatbaarheidsverklaring/ 
Klik hier voor een overzicht van de scholen en bijbehorende contactgegevens. 
  
Sparren met het OPDC 
Op 20 januari kun je weer (anoniem) sparren met het loket POVO over leerlingen waarbij je denkt 
aan een plaatsing op het OPDC of VSO. Als je hier gebruik van wilt maken, verzoeken we je om 

uiterlijk 19 januari te mailen naar Afke Persoon (a.persoon@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. 

 

  

https://www.naarhetvo.nl/route-passend-onderwijs/
mailto:frytzenerich@swvutrechtpo.nl
mailto:h.heemskerk@sterkvo.nl
mailto:a.persoon@opdc-utrecht.nl
mailto:a.persoon@opdc-utrecht.nl
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
https://swvutrechtpo.nl/tlv-speciaal-basisonderwijs/
https://www.sterkvo.nl/aanvraag-toelaatbaarheidsverklaring/
https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/Onze_scholen/V(S)O/Overzicht_scholen/Scholen-Sterk-VO-december-2019.pdf
mailto:a.persoon@opdc-utrecht.nl
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2018/12/Taalschool-aanbevelingen.pdf


 

Bereikbaarheid OT helpdesk en Naar het VO 
Voor technische vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk van Onderwijs Transparant via 

088–0117440 of via utrecht@otservicedesk.nl. Deze is bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 – 12.30 uur / 13.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 – 12.30 uur. 

 
Voor inhoudelijke vragen over aanvragen Route Passend Onderwijs kun je mailen naar 
info@naarhetvo.nl. 
 
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met jouw bestuursvertegenwoordiger. 
Bekijk hier wie je kunt benaderen voor Utrecht en voor Stichtse Vecht. 
 

Bij vragen over een specifieke school kun je contact opnemen met de schoolcontactpersoon. De 
contactgegevens worden bijgehouden op www.naarhetvo.nl op de pagina’s onder ‘VO-scholen’. 

 

Kijk- en leestips 
Klik hier voor de docuserie ‘Klassen’, over kansengelijkheid in het onderwijs. 
 

Informatie voor startende leerkrachten 
De webpagina van de Naar het VO Startdag is hier te vinden. 
Het vernieuwde informatieblad voor ouders is hier te vinden. 
Het vernieuwde blad met veelgestelde vragen is hier te vinden. 

mailto:utrecht@otservicedesk.nl
mailto:info@naarhetvo.nl
https://www.naarhetvo.nl/organisatie/
http://www.naarhetvo.nl/
https://www.human.nl/klassen.html
https://www.naarhetvo.nl/startdag-webpagina/
https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/11/Veelgestelde-vragen-20.1104.pdf

