
 

 

 

 

 

 
Naar het VO infodoc september 2021 

 

Welkom terug! 

We hopen dat jullie het nieuwe schooljaar goed zijn gestart! In het eerste infodoc van dit 

schooljaar vinden jullie belangrijke informatie over de voorbereiding op de overstap. 

 

Jaarkalender 

27 september | Starten afnemen drempelonderzoeken of toetsen op maat bij mogelijke 

Praktijkonderwijs leerlingen door de basisschool 

13 oktober | Startdag Naar het VO > 14.45 – 16.30 uur, op verschillende locaties en online 

15 oktober | Uiterlijke aanmelddatum leerlingen route praktijkonderwijs in OT en uiterlijke datum 

invoeren drempelonderzoeken of toetsen op maat bij mogelijke Praktijkonderwijsleerlingen door PO 

26 oktober | Bestuurlijke Voorbereidingsgroep 

november | In deze maand beginnen de eerste open dagen, zie de websites van de scholen 

2 november | Bestuurlijk overleg Naar het VO 

4 november | Stuurgroep en werkgroep Stichtse Vecht 

13 november | VMBO Scholenmarkt (onder voorbehoud) 

16-20 november | Afname aanvullend onderzoek route Praktijkonderwijs 

17 november | Themabijeenkomst startende leerkrachten 

23-26 november | Afname aanvullend onderzoek route Praktijkonderwijs 

 

Procedure, Jaarkalender en handleiding 2021 - 2022 

De procedure voor Utrecht en Stichtse Vecht vind je hier. Er zijn geen grote aanpassingen 

aangebracht. Wel is de tekst aangescherpt voor wat betreft het gelijktijdig aanmelden op 

verschillende scholen en de positie van regioleerlingen bij overaanmelding op Utrechtse scholen in 

de eerste ronde. Lees vooral ook de uitgebreide handleiding. De machtigingsformulieren zijn hier te 

vinden. Belangrijke data vind je in de volledige jaarkalender. 

 

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. 

 

Route Passend Onderwijs schooljaar 2021-2022 

Naast de informatie in de handleiding (hoofdstuk 7), vind je op de webpagina Route Passend 

Onderwijs informatie over de best passende plaats voor leerlingen, praktijkonderwijs, vso, 

vroegtijdige instroom en wat te doen als leerlingen korter dan vier jaar in Nederland wonen.  

Voor de verschillende overstapprocedures staan stappenplannen en  belangrijke data vermeld.  

De aanvraag best passende plaats in OT is dit jaar komen te vervallen. Het samenwerkingsverband 

Utrecht PO heeft een belangrijke rol in het verkennen van de best passende onderwijsplek voor 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zie daarvoor ook hoofdstuk 7 van de 

handleiding. 

 

Startdag 13 oktober > 14.45 – 16.30 uur, op VO scholen en online 

Op 13 oktober vindt de Startdag Naar het VO voor Utrecht en Stichtse Vecht in hybride vorm 

plaats. Net als vorig jaar zetten we alle belangrijke informatie over de oriëntatie op het VO bij 

elkaar op een startpagina die vanaf 11 oktober in de lucht is. Daarnaast hebben we op 13 oktober 

ook een hybride programma rond het thema Kansrijk adviseren en doorlopende leerlijnen.  

https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2021/07/NHVO-handleiding-2021-2022-definitief-1.pdf
https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/agenda-volledig/
https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/
https://www.naarhetvo.nl/route-passend-onderwijs/
https://www.naarhetvo.nl/route-passend-onderwijs/


 

 

Er is een intro met algemene informatie die voor iedereen via livestream te volgen zal zijn, gevolgd 

door een panelgesprek over bovenstaand thema gekoppeld aan het Nationaal Programma 

Onderwijs, ook voor iedereen te volgen. Daarna worden op verschillende locaties in de stad ronde 

tafelgesprekken gehouden. PO leerkrachten kunnen zich hiervoor aanmelden, VO docenten hebben 

zich al aangemeld en zitten aan tafel.  

 

Startende leerkrachten: extra themabijeenkomsten  

Dit schooljaar worden extra themabijeenkomsten georganiseerd voor startende leerkrachten. De 

eerste bijeenkomst was op 8 september en stond volledig in het teken van de route Passend 

Onderwijs. Samen met het Samenwerkingsverband Utrecht PO zijn alle routes doorgenomen.  

Op 17 november is de volgende bijeenkomst. Wil je je opgeven voor deze workshop, stuur dan een 

mailtje naar info@naarhetvo.nl. Kijk voor de andere data in de jaarkalender.  

  

Tijd voor een goed gesprek! | 29 november 15.30 uur 

Ieder jaar horen we terug dat het voeren van een goed gesprek met ouders best moeilijk kan zijn. 

Daarom organiseren we op 29 november een rondetafel over gesprekken met ouders.  

Peter de Vries is dan onze hoofdgast en tevens expert op het gebied van oudergesprekken. 

Interessant voor PO en VO! Kijk vast eens op www.peterdevries.nu om kennis met hem te maken 

en te zien wat hij te bieden heeft. En noteer de datum! In het volgende infodoc vind je meer 

informatie over deze rondetafel. 

 

Belangrijke informatie van de rijksoverheid 

Vanaf het schooljaar 2023/2024 wordt hoogstwaarschijnlijk de overgang van het primair onderwijs 

naar het voortgezet onderwijs anders ingericht. De Tweede Kamer heeft hierover op 14 september 

een wetsvoorstel aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt onder andere dat alle groep 8 leerlingen 

zich op één centraal moment - in de week voor 1 april - aanmelden bij het VO, nádat de eventuele 

bijstellingen van het schooladvies hebben plaatsgevonden. Dit heeft natuurlijk consequenties voor 

onze procedure. De bestuurlijke voorbereidingsgroep gaat hiermee aan de slag.  

Lees hier en op deze site meer over het bericht. 

 

Handreiking doorstroom na corona 

Door alle coronabeperkingen is er een groter risico dat groep 8 leerlingen de afgelopen jaren niet 

op een passende plek in het VO terecht zijn gekomen. Voor VO scholen is het daarom extra 

belangrijk te monitoren of dit inderdaad bij bepaalde leerlingen het geval is. Om vervolgens te 

bekijken en met hen te bespreken wat zij nodig hebben om door te stromen naar een passende 

schoolsoort. Het ministerie van OCW, de VO raad en SLO hebben in een handreiking gebundeld hoe 

scholen hier uitvoering aan kunnen geven. De handreiking vind je hier. 

 

VMBO-bustour & VMBO-markt 

Het is nog onzeker of en zo ja, in welke vorm deze activiteiten plaatsvinden. We informeren je 

hierover zodra meer bekend is. 

 

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. Overige vragen over passend onderwijs lopen 

via het Samenwerkingsverband Utrecht PO. 

 

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met jouw bestuursvertegenwoordiger. 

Bekijk hier wie je kunt benaderen voor Utrecht en voor Stichtse Vecht. 

 

 

mailto:info@naarhetvo.nl
http://www.peterdevries.nu/
https://www.vo-raad.nl/nieuws/tweede-kamer-stemt-voor-centraal-aanmeldmoment-vo
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/wetsvoorstel-doorstroomtoets-aangenomen-kansrijk-onderwijsstelsel-nog-niet
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-f5982fcb-d3da-416e-84d6-c4ef75ad65ee/1/pdf/handreiking%20kansrijke%20doorstroom%20na%20de%20brugklas.pdf
mailto:utrecht@otservicedesk.nl
mailto:info@naarhetvo.nl
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https://www.naarhetvo.nl/organisatie/

