
 

 

 

Naar het VO infodoc oktober 2020 
 
 
Jaarkalender 

November | In deze maand beginnen de eerste open dagen, zie de websites van de scholen voor 
de meest actuele informatie in verband met de landelijke richtlijnen. 
3 november | Bestuurlijk overleg Naar het VO (online) 
4 november | Sparren met het OPDC en het Loket (online) 
5 november | Stuurgroep en werkgroep Stichtse Vecht (online) 
17-20 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
24-27 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 

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 LPO/POVO-advies zichtbaar in OT 
 
 
Startdag-webpagina Naar het VO 

Op 14 oktober lanceerden we de Startdag webpagina die inmiddels veel is bekeken. Vanwege de 
Corona-maatregelen is de Startdag in deze alternatieve vorm georganiseerd. Wij zijn benieuwd hoe 
jullie deze vorm hebben ervaren en ontvangen jullie reactie graag via info@naarhetvo.nl. Heb je 
het gemist? Geen zorgen, want de pagina blijft online. Hopelijk hebben jullie ook genoten van de 
koekjes die we speciaal voor de Startdag aan alle scholen hebben verstuurd… 
 
Sparren met het OPDC 

Op 4 november kun je (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 
3 november te mailen naar Afke Persoon (a.persoon@opdc-utrecht.nl). 
 

VMBO-scholenmarkt 
De VMBO Scholenmarkt zal niet in fysieke vorm plaatsvinden op 14 november. Op dit moment 
wordt gewerkt aan een variant waarbij leerkrachten met hun klas online kunnen deelnemen. Begin 

november zal meer bekend gemaakt worden op www.vmboutrecht.nl. 
 
Open dagen en open lesmiddagen 
Met de huidige coronamaatregelen organiseren de VO-scholen hun voorlichtingsactiviteiten op een 
andere manier. Graag delen we hier de laatste informatie die wij van de besturen hebben 

binnengekregen:  
- Klik hier voor informatie over de open dagen van NUOVO 
- Klik hier voor informatie over de voorlichtingsdagen van De Passie 
- Klik hier voor het voorlichtingsfilmpje van het Broeckland College 

- Van de Willibrord Stichting, het Wellant College en de SvPO hebben we geen nieuwe 
informatie binnengekregen. Houd hiervoor de websites van deze scholen in de gaten. 

 

Ontwikkelingen in het VO – informatie over nieuw aanbod 
- Klik hier voor de NUOVO Keuzewijzer 
- 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 
 
Route Passend Onderwijs 
De deadline voor aanmelden route praktijkonderwijs is inmiddels verlopen. De dossiers zijn 
gescreend. Bij een aantal aanmeldingen ontbrak een toestemmingsformulier van ouders. Deze 
aanmeldingen mogen wij dan niet in behandeling nemen. Vergeet ook niet het drempelonderzoek of 

Toetsen op maat toe te voegen. De leerlingen die nog een aanvullend capaciteitenonderzoek nodig 
hebben, ontvangen hiervoor volgende week de uitnodiging thuis. Leerkrachten kunnen in OT zien 
wanneer en waar de leerling wordt verwacht. Dit staat in het menu van OT bij ‘Route Passend 
Onderwijs > Toetsdatum overzicht’. 
 

De aanvragen voor advies zijn ook verdeeld onder de experts van Naar het VO. Er is inmiddels al 
contact geweest of dit zal op kort termijn gebeuren. Hiernaast zijn de experts samen met de 

consulenten van het samenwerkingsverband PO druk met het (digitaal) bezoeken van de speciaal 
(basis) onderwijsscholen om met hen te sparren over de uitstroomleerlingen en de daarbij horende 
procedures. 
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Heb je vragen over de route passend onderwijs, stel ze gerust aan de consulent van het swv PO, 

mail naar info@naarhetvo.nl of kijk op de webpagina Route Passend Onderwijs voor meer informatie. 
Handreiking Overstap van PO naar VO 
Samen met basisscholen en SLO heeft het Ministerie van OCW een handreiking opgesteld die 
ondersteuning kan bieden bij het opstellen van schooladviezen. Klik hier voor de handreiking. 
 

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’. 
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