
 

 

 

Naar het VO infodoc september 2020 
 
Welkom terug! 
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad! In het eerste infodoc van het schooljaar vinden 

jullie onder meer informatie over de organisatie en werkwijze dit schooljaar, de procedure, 
jaarkalender en docentenhandleiding. 
 
Jaarkalender 
28 september | Starten afnemen drempelonderzoeken of toetsen op maat bij mogelijke 
Praktijkonderwijs leerlingen door de basisschool 
14 oktober | Online Startdag Naar het VO 

16 oktober | Uiterste aanmelddatum leerlingen route praktijkonderwijs in OT en uiterlijke datum 
invoeren drempelonderzoeken of toetsen op maat bij mogelijke Praktijkonderwijsleerlingen door PO 

27 oktober | Bestuurlijke Voorbereidingsgroep 
November | In deze maand beginnen de eerste open dagen, zie de websites van de scholen 
3 november | Bestuurlijk overleg Naar het VO 
4 november | Sparren met het OPDC en het Loket (loc. OPDC Utrecht) 

5 november | Stuurgroep en werkgroep Stichtse Vecht 
14 november | VMBO Scholenmarkt (loc. X11) 
17-20 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
24-27 november | Afname aanvullend onderzoek door LPO/POVO 
 

Twee-factor authenticatie OT verplicht 
Vanaf 1 oktober kun je alleen nog inloggen in Onderwijs Transparant met 
tweefactor-authenticatie. Dit betekent dat iedereen een eigen gebruikersnaam en 
wachtwoord nodig heeft én daarnaast een tweede factor moet invoeren om in te 
kunnen loggen. Het delen van een gebruikersnaam en wachtwoord is niet meer 

mogelijk. Verdere informatie over het instellen van 2FA in OT lezen jullie in de 

handleiding "Tweefactor Authenticatie OT", beschikbaar in OT via ‘Help’ > 
‘Handleiding’. 
 
Let op: Voor de twee-factorauthenticatie van Onderwijs Transparant gebruik je een 
mobiele telefoon met een gratis app, bijvoorbeeld Google Authenticator of Microsoft 
Authenticator (beide beschikbaar op Android en iOS). 

 
Online Startdag 14 oktober 
Op 14 oktober vindt de Startdag Naar het VO plaats in hybride vorm. Een klein aantal mensen komt 

bij fysiek bij elkaar en alle PO- en VO-contactpersonen kunnen online deelnemen via Microsoft 
Teams. Op deze manier kan iedereen de Startdag bijwonen op 14 oktober, van 15:00 tot 16:30. Wij 
nodigen alle leerkrachten en begeleiders met betrokkenheid bij de overstap van PO naar VO uit om 
hierbij digitaal aanwezig te zijn via een inlog. Zodra je je aanmeldt via info@naarhetvo.nl zal je de 
link ontvangen waarmee je op 14 oktober kan inloggen. 
 

De voorbereiding van de Startdag is afgestemd met Stichtse Vecht, zodat ook deelname vanuit die 

scholen mogelijk en relevant is. Er zal daarom geen aparte bijeenkomst voor de scholen in Stichtse 
Vecht georganiseerd worden. 
 
VMBO-bustour & VMBO-markt 
De VMBO Bustour die jaarlijks georganiseerd wordt in oktober zal dit jaar niet plaatsvinden vanwege 
de RIVM-maatregelen. 
Voor de VMBO-scholenmarkt wordt op dit moment gezocht naar een online variant. Meer informatie 

hierover wordt bekend gemaakt via www.vmboutrecht.nl en via de websites van de betrokken 
scholen.  
 
Procedure, docentenhandleiding en jaarkalender Naar het VO 2020-2021 
De procedure voor Utrecht en Stichtse Vecht is vastgesteld, klik hier voor de procedure. De 
jaarkalender vind je hier. Klik hier voor de docentenhandleiding, met meer toelichting over de 

onderdelen van de procedure. Alle documenten zijn ook te vinden op www.naarhetvo.nl. Voor meer 

informatie over de jaarkalenders die in de regio gelden is het van belang de websites van de 
omliggende regio’s in de gaten te houden, deze zijn hier te vinden.  
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Route Passend Onderwijs schooljaar 2020-2021 

Op de webpagina Route Passend Onderwijs vind je meer informatie over de best passende plaats 
voor leerlingen, praktijkonderwijs, vroegtijdige instroom en wat te doen als leerlingen korter dan vier 
jaar in Nederland woonachtig zijn. Voor de verschillende overstapprocedures staan stappenplannen 
en de belangrijke data vermeld. 
 
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 wil maken, verzoeken we je om uiterlijk 
3 november te mailen naar Afke Persoon (a.persoon@opdc-utrecht.nl). 
 
Kennisnetwerk: dit schooljaar niet meer apart 
Graag informeren we jullie over de nieuwe overlegstructuur van het kennisnetwerk Naar het VO. 
Zoals jullie weten, hebben we vorig jaar vanwege de lage opkomst bij het kennisnetwerk een uitvraag 

gedaan naar een mogelijke verklaring hiervoor. In het bestuurlijk overleg is besloten om de 
kennisnetwerkbijeenkomsten als zodanig op te heffen, maar om het contact te behouden. Uit 

ervaring blijkt dat het erg nuttig blijft om initiatieven te blijven uitwisselen. Dit betekent dat we vanaf 
dit schooljaar geen aparte kennisnetwerkbijeenkomsten meer organiseren. In plaats daar van 
organiseren we naast de reguliere overleggen van de bestuurlijke voorbereidingsgroep een extra 
bijeenkomst (op 16 maart 2021). 
 

Nieuwe samenstelling Naar het VO 
Graag informeren we jullie over een personele wisseling bij Naar het VO. Veel van jullie hebben de 
afgelopen jaren contact gehad met Yasmina Daoudi. Na een lange periode bij Naar het VO en een 
grote bijdrage aan de inhoudelijke en technische ontwikkeling en uitvoering, heeft zij een nieuwe 
uitdaging gevonden. Uiteraard hebben we gezorgd voor een goede en zorgvuldige overdracht. Helen 
Heemskerk is het aanspreekpunt voor de Route Passend Onderwijs, Pieter Ros voor alle andere 
vragen en het contact met de bestuursvertegenwoordigers. 

 

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 of naar h.heemskerk@sterkvo.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 diens betreffende 
contactpersoon. De contactgegevens worden bijgehouden op www.naarhetvo.nl op de pagina’s 
onder ‘VO-scholen’. 

 
Veelgestelde vragen & POVO Quiz 

Klik hier voor de antwoorden op veel gestelde vragen, bijvoorbeeld over bindend schooladvies, 
aanmelden bij het VO, loting, heroverwegingen en aanmelden bij het VO in de regio. 
 

Altijd al je kennis omtrent de overstap naar het VO willen testen? Maak dan hier de POVO Quiz met 
14 verschillende vragen over de POVO Procedure. 
 
Ouderinformatie Naar het VO 
Klik hier voor het ouderinformatieblad op de website van Naar het VO. Dit is een stroomschema 
waarin de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs per maand wordt 

toegelicht. In het stroomschema is ook informatie opgenomen over wat te doen bij overaanmelding. 
Er is een ouderinformatieblad beschikbaar voor de POVO-procedure van zowel Utrecht als Stichtse 
Vecht. 
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