Ouderinformatie Naar Het VO
Naar het VO

Utrecht

* Er zijn drie gronden waarop een school een leerling kan afwijzen:
1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsniveau
dat de school voor voortgezet onderwijs aanbiedt.
2. Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de school van
aanmelding is niet toereikend voor de extra
onderwijsondersteuning die een leerling nodig heeft.
3. De leerling voldoet niet aan de extra toelatingscriteria, zoals
vooraf vastgesteld en kenbaar gemaakt door deze school.

September/Oktober

September/Oktober

Oktober/December

De basisschool geeft u
voorlichting over de POVO
procedure en het tijdpad.

De basisschool kan uw kind,
met uw toestemming,
aanmelden voor advies of
onderzoek bij Sterk VO.

De basisschool heeft uw kind
een voorlopig schooladvies
gegeven. Dit is onder andere
gebaseerd op gegevens uit het
leerlingvolgsysteem,
werkhouding en motivatie.

December/Februari

December/Februari

Februari/Maart

U kunt samen met uw kind
open dagen bezoeken van het
voortgezet onderwijs.

Uw kind kan deelnemen aan
een open lesmiddag op een
school voor voortgezet
onderwijs.

De basisschool geeft uw kind
vóór 1 maart een definitief
schooladvies.
Dit advies is bindend.

Maart

April

Uw kind is toelaatbaar en er
zijn voldoende plaatsen op de
school van voorkeur.

Uw kind wordt geplaatst
op de school van voorkeur.

Februari/Maart

Maart

April

Met uw toestemming meldt de
basisschool uw kind digitaal
bij een school voor voortgezet
onderwijs aan. U kunt, indien
gewenst, meerdere voorkeuren
opgeven..

Uw kind is toelaatbaar, maar er
zijn niet voldoende plaatsen op
de school van voorkeur.

Volg de route bij
overaanmelding.

Maart

Maart

Uw kind is niet toelaatbaar en
wordt afgewezen op de
school van voorkeur.

De basisschool bespreekt met
u de afwijzing. U kunt daarna
een andere school voor
voortgezet onderwijs kiezen.

Route bij overaanmelding
Naar het VO

1 April

Utrecht
April

Wat te doen bij overaanmelding?
Als een school meer aanmeldingen heeft dan plaatsen op het
onderwijsniveau waarvoor leerlingen zich hebben
aangemeld, dan wordt geloot onder alle leerlingen die
wonen in de gemeente Utrecht die voor dat onderwijsniveau
toelaatbaar zijn. Dit geldt voor alle Utrechtse scholen voor
voortgezet onderwijs, met uitzondering van de categorale
gymnasia die een regionale functie hebben. Leerlingen met
een meervoudig advies loten mee op het laagste niveau van
dit advies.
Let op: voor niet-Utrechtse leerlingen die zich aanmelden
bij een school in Utrecht geldt dat zij niet deelnemen aan de
loting als er sprake is van overaanmelding onder Utrechtse
leerlingen. De aanmelding zal dan niet verder in behandeling
worden genomen. Ook in de tweede ronde hebben Utrechtse
leerlingen voorrang.

Er is sprake van
overaanmeldingen. Kan uw
kind gebruik maken van de
mogelijkheid tot directe
toelating*?

Ja, uw kind wordt buiten de
loting gehouden en kan direct
worden geplaatst.

1 April
1 April
Nee, uw kind doet mee aan de
loting.

1 April
Uw kind is uitgeloot op de
school van voortgezet
onderwijs. U ontvangt de
uitslag via de basisschool of per
mail.

9 April

6 April
De basisschool bespreekt met
u en uw kind of de opgave uit
de eerste ronde nog actueel is
of dat er een nieuwe opgave
van voorkeur(en) wordt gedaan.

6 t/m 8 April
U kunt met uw kind de (extra)
open dagen bezoeken op de
scholen waar nog plaats is.

Uw kind is ingeloot op de
school van voortgezet
onderwijs. U ontvangt de
uitslag via de basisschool of per
mail.

6 t/m 8 April
U en uw kind bevestigen de
opgave uit de eerste ronde of
geven de nieuwe voorkeur(en)
van schoolkeuze door aan de
basisschool voor verwerking in
het digitale systeem.

* Er zijn 2 gronden waarop een school een leerling direct kan toelaten:
1. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. In uitzonderlijke gevallen kan een school voor voortgezet onderwijs het
besluit nemen om een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften vrijstelling van loting te geven.
2. Leerlingen die een broer of zus hebben die in het huidige schooljaar onderwijs volgt op de school van aanmelding.
Let op! Elk schoolbestuur bepaalt zelf of deze regeling van toepassing is en wat de reikwijdte is.

Uw kind is toelaatbaar en er
zijn voldoende plaatsen op de
school van eerste voorkeur.

9 April
Uw kind is toelaatbaar, maar er
zijn niet voldoende plaatsen op
de school van eerste voorkeur.

9 April
Uw kind wordt geplaatst
op de school van eerste
voorkeur.

9 April
Uw kind doet mee aan de
loting, indien uitgeloot wordt
uw kind aangemeld op de
school van volgende voorkeur.

