
 

 

 

Naar het VO nieuwsflits januari 2021 
 

Jaarkalender 
3 februari | Ouderavond begaafde leerlingen 
18 februari | Afronding adviesaanvragen route passend onderwijs 
18 februari | Start aanmelden leerlingen bij het VO in OT 

15 maart | Uiterlijke wettelijke datum definitief schooladvies 
15 maart | Uiterlijke datum doorgeven meervoudig advies in OT 
15 maart | Sluiting aanmelding eerste ronde leerlingen bij het VO in OT 
22 maart | Uiterlijke datum melden directe plaatsing bij Naar het VO 
23 maart | Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT door het VO 
30 maart | indien loting: VO ontvangt lotingslijsten (ter controle) 

 

Actuele informatie over de overstap en aanpassingen i.v.m. RIVM maatregelen 
Zoals bekend is er vanaf 7 januari een speciale webpagina aangemaakt op www.naarhetvo.nl. Hierin 
houden wij jullie op de hoogte van de actuele informatie met betrekking van de overstap. We raden 
een ieder aan om regelmatig deze pagina te bezoeken. Klik hier voor de pagina met actuele 
informatie over de overstap en video’s van de VO-scholen. Hier vind je ook de informatie over de 

open dagen en open lesmiddagen. Bekijk hier de lesideeën voor een leuke toepassing van de video’s 
in de klas of op afstand. 
 

Definitief schooladvies en aanmelden tot uiterlijk 15 maart 
Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, de tijd om hun schooladvies 
vast te stellen. Scholen worden gevraagd om dit niet generiek in te zetten, maar hier alleen gebruik 

van te maken indien dit nodig is om een goed advies voor de leerling op te stellen. Voor de Utrechtse 
en Stichtse Vechtse POVO procedure betekent dit dat ook de uiterste aanmelddatum verschuift van 
11 maart naar 15 maart. Alle andere datumafspraken blijven staan. Dit betekent dat basisscholen 

met ouders en leerlingen voor 15 maart in gesprek zijn geweest over het definitieve advies en dit 
vastgelegd hebben in het OKR. De insteek blijft dat zoveel mogelijk leerlingen voor 1 maart 
besproken zijn. De gesprekken die al ingepland zijn, kunnen dus blijven staan. Als het OKR op 
definitief staat kan dit niet meer worden bewerkt. Na 15 maart wordt het OKR ook niet meer 

vrijgegeven in OT. Het toevoegen van aanvullende bijlagen kan tot 2 juni in OT via ‘Leerlingen -> 
Overzicht documenten’. Op 8 en 10 juni vindt dit jaar de warme overdracht plaats. Om deze 
gesprekken zo goed mogelijk voor te bereiden is het verzoek aan bassischolen om eventuele 
aanvullingen op het OKR zo vroeg mogelijk toe te voegen in OT. Als aanvullende bijlagen na de 
warme overdracht aangeleverd worden dan verzoeken wij de PO-scholen en VO-scholen om zelf 
onderling contact op te nemen met elkaar. 

 

Onderwijs Transparant 
Brugklasbeheer 
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in in Onderwijs Transparant. Dit houdt in dat 
zij aangeven welk brugklastype zij aanbieden per onderwijsniveau. Voor het VO is het van belang 

deze gegevens tijdig te actualiseren. Dit kan vanaf nu en dient uiterlijk 18 februari 2021 in OT te zijn 
verwerkt via ‘Overig -> Brugklassen beheer’. 
 
Automatische e-mail plaatsingsbesluit 
Ouders worden sinds vorig schooljaar niet alleen bij de status “toegelaten of “uitgeloot”, maar ook 
bij het plaatsingsbesluit “Teruggetrokken” en “Afgewezen” op de hoogte gebracht van dit 
plaatsingsbesluit via een geautomatiseerd e-mailbericht. In deze mail staat onder andere ook de 

reden voor het gegeven plaatsingsbesluit. Voor een afwijzing kan men middels een dropdownlijst 
een van de volgende redenen kiezen: 

• Basisschooladvies komt niet overeen met onderwijsaanbod; 
• Leerling voldoet niet aan extra criteria; 
• School kan niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school waar de 

leerling zich heeft aangemeld, heeft dan de plicht om samen met ouders een passende plek 
met passende ondersteuning voor deze leerling te vinden. 

 

Als toelichting bij de status “Teruggetrokken” kan men middels een dropdownlijst een van de 
volgende redenen kiezen: 

• Er is sprake van overaanmelding, de school gaat loten onder Utrechtse leerlingen; 
• De leerling heeft besloten zich terug te trekken; 
• De leerling dient van school te wisselen i.v.m. een bijstelling van het advies; 

 

https://www.naarhetvo.nl/actuele-informatie-over-de-overstap-naar-het-vo-in-de-coronacrisis/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2021/01/Lesideeen-opendagfilmpjes-POVO-fysiek-en-digitaal.pdf


 

Aanmelden bij het St. Gregorius College 
Vanaf schooljaar 2021-2022 is het St Gregorius College opgedeeld in 3 aparte opleidingsstromen: 

Waldorf Utrecht, Descart en Jan-Ligthart brugjaar. Leerlingen die zich willen inschrijven bij het St. 
Gregorius College maken bij aanmelding een keuze voor een van de drie opleidingsstromen. Direct 
bij de aanmelding kan deze keuze gemaakt worden in het aanmeldformulier in OT. De 
opleidingsstromen staan hier als volgt vermeld:  

- Gregorius Waldorf Utrecht 
- Gregorius Jan Ligthart  
- Gregorius Descart 
Dit betekent dat je leerlingen op dezelfde manier kan aanmelden als voor andere scholen. De 
opleidingsstromen hebben ieder hun eigen capaciteit en zullen op basis daarvan, indien nodig, ook 
zullen loten. De opleidingsstromen worden in de procedure Naar het VO dus beschouwd als 
eigenstandige scholen. 

 

OT-Helpdesk 

Alle telefoontjes en e-mails met betrekking tot de technische vragen over POVO direct bij de 
servicedesk van OT binnen zullen komen via 088 – 220 0 777 of info@otservicedesk.nl. De OT-

helpdesk is bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur / 13.00 – 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 – 12.30 
uur.  

Voor procedurele vragen over POVO kan er contact worden opgenomen met de aangewezen POVO-
contactpersoon van het bestuur (klik hier voor de contactgegevens). De bestuursvertegenwoordigers 
kunnen bij vragen altijd contact opnemen met de uitvoeringsorganisatie door te mailen naar 
info@naarhetvo.nl en in de piekperiode via een extra nummer. 

Veelgestelde vragen 

Lees hier meer over de diverse onderdelen van de overstap PO naar VO: bindend schooladvies, 

aanmelden bij het VO, loting, heroverwegingen en aanmelden bij het VO in de regio.  
Bekijk hier de website van de Rijksoverheid met informatie over de gevolgen van corona voor het 
onderwijs. 
 

Informatie voor startende leerkrachten 
De presentatie voor startende leerkrachten is hier te vinden. 
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https://www.naarhetvo.nl/news/povo-startdag-presentaties/

