
 

 
 

 

 
 

Naar het VO nieuwsflits mei 2021 
 

Jaarkalender 

 

Vanaf 24 mei | uitslagen eindtoets (afhankelijk van moment van afname) 

25 mei | Uiterlijke datum aanleveren input evaluatie Naar het VO 

1 juni | Uiterlijke datum ontvangst rooster Warme Overdracht in OT  

1 juni | Voorbereiding Bestuurlijk overleg Naar het VO  

2 juni | Uiterste datum verwerking eindtoets, heroverweging en eventuele bijstelling schooladvies, 

eventuele wisseling van school en doorgeven aanvullen op OKR, afsluiting overstap POVO 

8 en 10 juni | Online Warme Overdracht 

17 juni | Stuurgroep en Werkgroep Stichtse Vecht 

22 juni | Bestuurlijk overleg Naar het VO 

 

Bekendmaking en verwerking uitslag eindtoets 

In de jaarkalender staat 18 mei als uiterlijke datum voor het verwerken van de eindtoetsgegevens. 

Dit is niet correct. Inmiddels is bekend wanneer de eindtoetsgegevens naar verwachting binnen 

zijn en kunnen we specifieker zijn over data en verwerking ten behoeve van de derde ronde in de 

overstap Naar het VO. Hieronder vinden jullie de nieuwe data: 
 

Afnameperiode eindtoetsen en bekendmaking uitslag 
IEP afgenomen tussen 10 en 21 mei: uitslag 24 mei 
IEP afgenomen tussen 21 en 31 mei: uitslag 6 juni 
Route 8 (later) afgenomen: geen duidelijkheid over termijn uitslag  
Cito later afgenomen: digitale verwerking duurt ongeveer 2 dagen, verwerken papieren afname 

duurt langer. 
 

Nieuwe uiterlijke datum voor verwerken eindtoetsgegevens 

Gezien bovenstaande periode waarin de uitslag van eindtoetsen bekend wordt, wordt 2 juni de 

uiterlijke datum waarop de eindtoetsgegevens, heroverwegingen en eventuele bijstellingen van het 

schooladvies verwerkt moeten zijn in Onderwijs Transparant. Dit is ook de uiterlijke datum waarop 

leerlingen nog kunnen wisselen van school.  

 

Verwerking heroverweging en eventuele bijstelling 

Voor alle leerlingen is het van belang dat het overdrachtsformulier eindtoets in OT ingevuld wordt. 

In de handleiding in OT wordt uitgelegd hoe de eindtoets geïmporteerd kan worden en de 

overdrachtsformulieren ingevuld moeten worden. Scholen die werken met Parnassys kunnen 

gebruikmaken van bijgevoegde handleiding. In de docentenhandleiding staat uitgebreider 

beschreven hoe de heroverweging en eventuele bijstelling verloopt. 

 

Wat te doen als eindtoets op 2 juni nog niet bekend is? 

Door individuele of groepsquarantaine als gevolg van Corona, kan het voorkomen dat er scholen 

zijn die voor een hele groep of individuele leerlingen de uitslag van de eindtoets nog niet binnen 

hebben of pas zo laat dat er nog geen tijd is geweest om te heroverwegen en ouders hierover te 

informeren. In die situatie wordt maatwerk geleverd. Stuur een bericht naar info@naarhetvo.nl en 

geef aan of het om een individuele of een groepssituatie gaat. Als het om een leerling gaat, 

vermeld dan het OT-ID nummer. De uitvoeringsorganisatie zal in overleg met de basisschool, de 

VO school van plaatsing en OT een maatwerkoplossing bieden.  
 

Als er op grond van het bijgestelde advies sprake is van een schoolwisseling na 2 juni, dan vindt 

hierover altijd vooraf overleg plaats tussen de basisschool, de VO school van plaatsing en de 
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beoogde VO school. Indien de beoogde VO school nog plaats heeft op het niveau van het 

bijgestelde advies, kan na overleg schoolwisseling plaatsvinden. Dit zal technisch op maat worden 

ondersteund. 
 

Resultaten LVS M8 

Als gevolg van de schoolsluiting is de M8 toets niet of later afgenomen in dit schooljaar. Als deze 

later is afgenomen, ontbreken de resultaten in het OKR omdat deze pas bekend waren nadat het 

OKR op definitief is gezet. Technisch is het niet mogelijk om deze resultaten nu nog via OSO aan te 

vullen in OT. Het is ook niet nodig om bij alle leerlingen de M8 toetsen als losse bijlage toe te 

voegen. Alleen in de situatie waarin een kansrijk advies wordt ondersteund door de resultaten van 

de M8, wordt het PO dringend verzocht deze resultaten als losse bijlage toe te voegen in OT. 

  

Opties na bijstellen van het schooladvies 

Als een leerling na heroverweging een bijgesteld advies krijgt, dan gelden de volgende opties: 

1. Leerling blijft op school van plaatsing op het niveau van het nieuwe advies, omdat daar nog 

plek is.  

2. Leerling blijft op school van plaatsing op het oude niveau, met het nieuwe advies vastgelegd in 

OT. 

3. Leerling stapt over naar een andere school waar nog plaats is op het nieuwe niveau. 

 

Evaluatie POVO Procedure 2020-2021 
Ieder jaar evalueert het bestuurlijk overleg van Naar het VO de POVO-procedure. Input vanuit de 

scholen is hiervoor erg belangrijk. Wij vragen daarom alle betrokkenen bij de POVO overstap om 

input te leveren via de betreffende bestuursvertegenwoordiger. Naast de procedure ontvangen we 

ook graag input voor de andere documenten die vastgesteld worden: de jaarkalender, 

docentenhandleiding en het ouderblad. De bestuursvertegenwoordigers kunnen deze input 

tot uiterlijk 25 mei sturen naar info@naarhetvo.nl. Eventuele vragen hierover van de 

bestuursvertegenwoordigers ontvangen wij ook graag via info@naarhetvo.nl.  
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