
 

 

 
Naar het VO infodocument maart 2021: extra info over de eerste, tweede 

en derde ronde 
 

Jaarkalender 
30 maart | Indien loting: VO ontvangt lotingslijsten (ter controle)  
30 maart | VO stuurt lotingslijsten naar Naar het VO (voor 14.00 uur) 
31 maart | Uiterste datum waarop afgewezen/teruggetrokken leerlingen zich kunnen aanmelden 
bij nieuwe school van keuze (12.00 uur)  
31 maart | Afronding behandelen aanmeldingen eerste ronde (12.00 uur)  
31 maart | Overzicht (over)aanmeldingen zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws (vanaf 17.00 uur) 
1 april | Centrale loting eerste ronde 

1 april | Op deze dag laten ALLE VO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht (voor 16.00 uur) weten 
of de aangemelde leerlingen zijn geplaatst. De scholen die geloot hebben, laten dit pas weten na 

een bericht van Naar het VO 
1 april | Vanaf 17.00 uur is de lijst beschikbare VO-plekken voor de tweede ronde zichtbaar op 
naarhetvo.nl/nieuws 
8 april | Sluiting aanmelding tweede ronde (15.00 uur) 

9 april | Overleg schoolleiders en besturen, eventuele loting tweede ronde, bekendmaking uitslag 
15 april | PO geeft uiterlijk 16.00 uur de niet-geplaatste leerlingen door aan Naar het VO 
16 april | VO geeft uiterlijk 16.00 uur de resterende plaatsen VO door aan Naar het VO 
 

EERSTE RONDE 

 

Loting ‘op afstand’ 
Indien op grond van de huidige aanmeldingen wordt geconstateerd dat een aantal scholen zal moeten 
loten, dan zal dit vanwege de landelijke maatregelen ‘op afstand’ gebeuren. Wat betekent dit? 
 

1. De loting vindt volgens planning plaats op 1 april as. tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt 

uitgevoerd door notaris Van der Meer. De loting wordt via een videoverbinding gevolgd door 
de direct betrokkenen: een vertegenwoordiger van de betreffende school, de betrokken 
bestuurder, de mediawoordvoerder en de uitvoeringsorganisatie. Begin volgende week 
ontvangen alle direct betrokkenen uitleg over de werkwijze. 

2. In dit scenario geldt dat er geen pers en geen ouders aanwezig kunnen zijn. Via foto’s op 
Twitter zal iedereen het verloop van de loting kunnen volgen. Live streamen is niet mogelijk 
gezien de privacygevoelige informatie (leerlingnamen) die tijdens de loting wordt gedeeld. 

Om die reden kan een loting op afstand ook alleen worden bijgewoond door de direct 
betrokken verwerkers (notaris, school en uitvoeringsorganisatie), de verantwoordelijk 
bestuurder en de mediawoordvoerder om externen op de hoogte te kunnen houden van het 
verloop van de loting. 

3. De verwerking van de loting wordt zoals gebruikelijk door de uitvoeringsorganisatie gedaan. 
Voor de scholen zal dit op de gebruikelijke manier verlopen, lees hiervoor de informatie 
hieronder. 

4. Contact met uitgelote leerlingen: In gewone tijden is het gebruikelijk dat de basisschool 

direct contact heeft met de leerlingen die zijn uitgeloot. Alle basisscholen zullen zelf hun 
ouders en leerlingen van tevoren informeren over de manier waarop zij op de dag van de 
loting contact met de uitgelote leerlingen zullen houden. Vanuit Onderwijs Transparant 
krijgen scholen bericht over het besluit dat door de VO school genomen is. Ouders hebben 
aan kunnen geven of zij ook dit bericht willen ontvangen. 

LET OP: op Goede Vrijdag op 2 april zal een deel van de basisscholen gesloten zijn. Houd daar 
rekening mee in de communicatie met leerlingen en ouders. 

5. Scholen en bestuursvertegenwoordigers  kunnen de ons bereiken door een mail te sturen 
naar info@naarhetvo.nl of naar hun bestuursvertegenwoordiger. Zie hiervoor de informatie 
op onze website. Op 1 en 2 april kunnen scholen en bestuursvertegenwoordigers contact 
opnemen met de uitvoeringsorganisatie via 06-48535715 of via 06-23273039. Op 1 april zijn 
wij via deze nummers bereikbaar voor scholen tussen 15 en 18 uur. Op 2 april zijn wij via 

deze nummers bereikbaar voor scholen tussen 10 en 14 uur. Voor pers is de persvoorlichter 
bereikbaar via 06-53997056 of via bdonkers@nuovo.eu. 

 

  

https://twitter.com/povoutrecht
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OT: behandeling van aanmeldingen 
Tot en met 31 maart (12.00 uur) behandelen de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht de 

aanmeldingen in de eerste ronde. Leerlingen konden tot uiterlijk 23 maart afgewezen worden. Deze 
leerlingen hebben tot 31 maart, 12.00 uur de mogelijkheid om een nieuwe keuze te maken. Dit kan 
in Onderwijs Transparant via het formulier ‘vervolgaanmeldingen 1e ronde’. Op 1 april wordt de 
behandeling van de aanmeldingen door het VO afgerond. Alle VO-scholen leggen op 1 april voor alle 

leerlingen het plaatsingsbesluit vast in Onderwijs Transparant. 
 
LET OP: voor de VO-scholen die loten zal de uitvoeringsorganisatie het plaatsingsbesluit vastleggen 
voor de leerlingen die mee hebben gedaan aan de loting van het onderwijsniveau waarop geloot 
wordt. Vervolgens neemt de uitvoeringsorganisatie met de betreffende school contact op om te 
melden dat zij vanaf dat moment het plaatsingsbesluit van de andere onderwijsniveaus vast kunnen 
leggen. Het is belangrijk dat eerst de loting verwerkt wordt door de uitvoeringsorganisatie, omdat er 

niet tegelijk in het systeem gewerkt kan worden. 
 
Aangepaste aanmelddatum VSO: 
In lijn met de landelijke richtlijnen om scholen meer ruimte te geven om te komen tot een advies, 

het uitgangspunt van gelijke kansen voor toelating en onze inzet om regionaal eenduidig te werken 
is de regionale aanmelddatum voor de VSO-scholen (SWV VO RUW, SWV Zuid-Utrecht, SWV Zuidoost 
Utrecht, SWV V(S)O Eemland en SWV Sterk VO) verschoven naar 1 april. Leerlingen die voor 16 

maart zijn aangemeld krijgen tussen 31 maart en uiterlijk 15 mei bericht of ze geplaatst zijn op de 
school van eerste voorkeur. Aanmeldingen die na 16 maart zijn gedaan worden behandeld volgens 
de wettelijk geldende termijnen op volgorde van binnenkomst. 
 
Gelijktijdig aanmelden 
Vanuit een aantal PO scholen hebben wij vernomen dat ouders meer willen weten over hoe de 

procedure voldoet aan de eis om gelijktijdig aan te melden. De POVO-procedure voorziet in die 
mogelijkheid door ouders meerdere voorkeuren te laten doorgeven. In iedere ronde van de POVO-
procedure kunnen ouders hun kind op meerdere scholen aanmelden. Dit gebeurt zowel bij de eerste 
als tweede ronde, omdat in de tweede ronde de aanvankelijke voorkeuren vaak zijn veranderd. 
Mochten ouders meer vragen hierover hebben dan kunnen zij contact opnemen met de 
bestuursvertegenwoordiger van de basisschool. Op deze pagina staan de betreffende 

contactgegevens. 

 

 

TWEEDE RONDE 

 

Uitgeloot, wat nu? 
Utrechtse leerlingen die uitgeloot zijn kunnen deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht. Op 
donderdag 1 april wordt om 17.00 uur bekendgemaakt welke scholen er in Utrecht en Stichtse Vecht 
nog plaatsen beschikbaar hebben in de tweede ronde, zodat ouders en leerlingen nieuwe keuzes 
kunnen maken. De tweede ronde sluit op donderdag 8 april 2020 om 15.00 uur. Uiterlijk vrijdag 9 

april (vóór 16.00 uur) is voor alle leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht of Stichtse 
Vecht bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten. 
 

Scholeninformatie tweede ronde via filmpjes 
In verband met de maatregelen in het onderwijs vinden er geen extra informatiedagen voor de 
tweede ronde plaats. Ouders die meer willen weten over VO-scholen kunnen informatie vinden op 

de websites van de scholen, met uitzondering van de scholen die in de eerste ronde geloot hebben 
(en dus geen capaciteit meer hebben in de tweede ronde). Bij vragen kunnen ouders telefonisch 
contact opnemen met de scholen. Klik hier voor de pagina van Naar het VO met filmpjes van alle 
VO-scholen. Hier zullen ook de beschikbare plekken in de regio Zuidoost, Zuid en RUW vermeld staan 
met informatie over de bijbehorende tijdpaden van de regio’s. 
 

OT: Voorbereiding tweede ronde  
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in Onderwijs Transparant in. Dit houdt in dat 
zij aangeven welk brugklastype zij aanbieden per onderwijsniveau. Het brugklasbeheer dient uiterlijk 
vrijdag 2 april 2020 om 16.00 uur opnieuw geactualiseerd te zijn op basis van het beschikbare 
onderwijsaanbod in de tweede ronde. Dit kan in OT vastgelegd worden via ‘Overig -> Brugklassen 
beheer’. Hier kunnen de basisscholen de nieuwe schoolkeuzes voor de tweede ronde vastleggen. 

LET OP: Zijn er geen plekken beschikbaar in de tweede ronde, zorg dan dat dit ook is aangegeven 

in het brugklasbeheer. Verwijder met het rode kruisje de brugklassen die niet beschikbaar zijn in de 
tweede ronde. 

 
 
  

https://www.naarhetvo.nl/organisatie/
https://www.naarhetvo.nl/actuele-informatie-over-de-overstap-naar-het-vo-in-de-coronacrisis/


 

DERDE RONDE 

 

Verwerking heroverweging en eventuele bijstelling  
De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn rond 21 mei bekend. Volgens de jaarkalender verwerkt 
de basisschool uiterlijk dinsdag 18 mei voor 12.00 uur de heroverweging, eventuele bijstelling en 
wisseling van school in OT. Voor alle leerlingen is het van belang dat het overdrachtsformulier 
eindtoets in OT ingevuld wordt. In de handleiding in OT (‘help’ > ‘handleidingen’ > handleiding 

eindtoets POVO) wordt uitgelegd hoe de eindtoets geïmporteerd kan worden en de 
overdrachtsformulieren ingevuld moeten worden. Voor de VO-school zijn de verzoeken tot 
(her)plaatsing als gevolg van een bijgesteld advies in OT zichtbaar. Zij nemen deze in behandeling 
en geven de basisschool uiterlijk 2 juni 2021 uitsluitsel per e-mail. 
In de docentenhandleiding staat uitgebreider beschreven hoe de heroverweging en eventuele 
bijstelling verloopt. 

 

OVERIGE INFORMATIE 

 
Begaafde leerlingen naar het VO 

Begaafde leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs hebben goede executieve 

vaardigheden nodig. In deze video vertelt Martine Korpel (USG) wat je hier als groep 7/8 leerkracht 
aan kan doen.  
 

Ouderinformatie Naar het VO 
Het stroomschema met ouderinformatie is hier te vinden. Dit schema kunnen scholen gebruiken bij 

het voorlichten van ouders over de overstap naar het VO. Bij veelgestelde vragen is meer te lezen 

over diverse onderdelen van de overstap: bindend schooladvies, aanmelden bij het VO, loting, 

heroverwegingen, aanmelden bij het VO in de regio. 
 
 

Informatie voor (startende) leerkrachten 
Bekijk filmpjes over de belangrijkste onderwerpen van dit schooljaar op de Startdag pagina. 

https://youtu.be/-Sujl8QEZVw
https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/
https://www.naarhetvo.nl/veelgestelde-vragen/
https://www.naarhetvo.nl/startdag-webpagina/

