
 

 

 

 

 

 

 

Naar het VO eindejaarsinfodoc 2021 

 

Jaarkalender 

17 december   Uiterlijke datum indienen dossiers in route pro/<4 jr en vso route in OT 

voor mogelijke VSO leerlingen, SBO/SO-leerlingen, leerlingen korter dan 

vier jaar in Nederland én leerlingen die vroegtijdig instromen 

17 december  Uitslagformulier mogelijke praktijkonderwijsleerlingen vanuit regulier 

onderwijs zichtbaar in pro/4 jr route in OT 

11 januari   Stuurgroep en werkgroep POVO Stichtse Vecht, bestuurlijke 

voorbereidingsgroep Naar het VO (online) 

17 januari   Workshop (startende) leerkrachten  

18/19/20 januari Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan vier jaar in 

Nederland en inhaalronde mogelijke praktijkonderwijsleerlingen 

25 januari   Open lesmiddag (zie hieronder!) 

25 januari   Bestuurlijk overleg Naar het VO 

2 februari   Open lesmiddag (zie hieronder!) 

 

Nieuwe coördinator Naar het VO | Minke Hiensch 

Met ingang van 1 januari start Minke Hiensch als coördinator bij de uitvoeringsorganisatie Naar het 

VO. Minke werkt nu nog bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht en kent de scholen en 

besturen in deze stad daardoor al goed. Zij heeft veel zin om te starten en via de werkgroepen en 

bijeenkomsten van Utrecht en Stichtse Vecht kennis te maken! In de periode januari – juni blijft de 

uitvoeringsorganisatie nog op dezelfde sterkte om Minke in te werken en de continuïteit van de 

lopende procedure te waarborgen. Het mailadres van Minke is m.hiensch@sterkvo.nl.  

 

Afspraken over open dagen en open lesmiddagen! 

In verband met de landelijke richtlijnen zijn op dit moment fysieke open dagen, open lesmiddagen 

en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de oriëntatie op het VO niet mogelijk. We hopen 

natuurlijk dat dat in januari wel weer kan, maar dat is nu nog onzeker. Ouders en leerkrachten PO 

maken zich zorgen over het feit dat groep 8 kinderen als gevolg van de landelijke richtlijnen nog 

geen VO scholen hebben kunnen bezoeken. Deze zorgen zijn goed gehoord en worden gedeeld. 

De PO en VO besturen in Utrecht en Stichtse Vecht hebben op 16 december het volgende  

principebesluit genomen over de open dagen en open lesmiddagen:  

 

In Utrecht en Stichtse Vecht worden alleen online open dagen en voorlichtingsactiviteiten 

georganiseerd ter oriëntatie op het VO. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die 

overstappen naar het praktijkonderwijs of het VSO. Zij mogen met hun ouders/verzorgers een 

open dag van een school voor praktijkonderwijs of VSO bezoeken met inachtneming van de 

basisregels. Voor alle andere kwetsbare kinderen worden geen collectieve afspraken gemaakt, 

maar kan buiten de open dagen maatwerk worden geboden. Richtinggevend voor de definitie van 

kwetsbaar: kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben en bij wie het SWV Utrecht PO 

en/of Sterk VO betrokken is. De verdere uitwerking van dit maatwerk is aan de VO besturen. 

 

Op 11 januari wordt de situatie opnieuw gewogen. Als bijstelling van het principebesluit nodig is, 

dan wordt daar uiteraard zo spoedig mogelijk over gecommuniceerd. 
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Ontwikkelingen in het V(S)O | keuzewijzer 2022 

Dit jaar hebben we alle ontwikkelingen in het VO- en VSO-aanbod in Utrecht en Stichtse Vecht in 

één document op een rij gezet. Zo kunnen groep 8 leerkrachten snel zien wat overeenkomsten en 

verschillen zijn tussen scholen en of er iets veranderd is in het aanbod ten opzichte van 

voorgaande jaren. Klik hier voor de keuzewijzer 2022. 

 

Regionale afspraken aanmeldperiode VSO 2022 

De samenwerkingsverbanden in de regio Utrecht stad, Stichtse Vecht, West, Zuid, Zuidoost en 

Eemland hebben met schoolleiders van de VSO-scholen in deze regio afspraken gemaakt over de 

aanmeldperiode voor het VSO. Gezamenlijke afspraken leiden tot een meer eenduidige regionale 

werkwijze en tot meer duidelijkheid voor leerling, ouders en betrokken scholen. Bekijk hier de 

afspraken over de aanmeldperiode VSO 2022. 

 

Wijzigingen Onderwijs Transparant 

Dit schooljaar zijn of worden verbeteringen doorgevoerd in Onderwijs Transparant. Een van die 

verbeteringen betreft de aanmelding in de eerste en tweede ronde. Hieronder zie je uitgelegd waar 

die verbeteringen over gaan. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@naarhetvo.nl of bel (voor 

technische vragen) met de Servicedesk van Onderwijs Transparant.  

 

 

 

Doorstroomgesprekken met de S(B)O-scholen 

In november hebben de consulenten van het SWV Utrecht PO en de begeleiders passend onderwijs 

van Sterk VO samen gesprekken gevoerd met de S(B)O scholen om met hen te sparren over de 

uitstroomadviezen en de doorgaande lijn in ondersteuning. Dit waren fijne en nuttige gesprekken, 

waarin al pratend veel werd opgehaald en gedeeld.  

  

(Startende) leerkrachten: extra themabijeenkomsten in 2021 - 2022 

Op 17 november vond de tweede workshop voor startende leerkrachten plaats, gegeven door 

Ilonka Dijs. Zij geeft vanuit het SPO al enkele jaren workshops, waarbij startende leerkrachten 

worden meegenomen in de procedure Naar het VO. De uitvoeringsorganisatie heeft haar gevraagd 

om dit schooljaar een aantal workshops te verzorgen. De tweede bijeenkomst ging over de periode 

in de jaarkalender tot aan de aanmelding bij het VO. Het was een bijeenkomst die gericht was op 

de praktijk. Alle belangrijke data en onderdelen van de procedure werden toegelicht, met als doel 

(startende) leerkrachten handvatten te geven om de procedure zo goed mogelijk uit te voeren.  

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

• Waar vind je alle informatie? 

• Belangrijke data in de jaarkalender 

https://www.naarhetvo.nl/keuzewijzer-vo-scholen/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2021/12/Communicatie-over-aanmeldingen-VSO-2022.pdf
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• Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de basisschool? 

• Wat is de verantwoordelijkheid van ouders? 

 

De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gebruikt, kun je hier vinden. De volgende bijeenkomst 

staat gepland voor maandag 17 januari. Tijdens deze bijeenkomst zal de aanmelding 1e ronde, 

alles rondom (eventuele) loting, de aanmelding 2e ronde en het heroverwegen en eventueel 

bijstellen worden behandeld. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@naathetvo.nl.  

 

Livestream Tijd voor een goed gesprek!  

Ieder jaar horen we terug dat het voeren van een goed (advies)gesprek met ouders best moeilijk 

kan zijn. Daarom hebben we op 29 november een rondetafel over gesprekken met ouders 

georganiseerd. Tafelgasten waren Tess Linnebank (leerkracht groep 8, basisschool Wereldwijzer 

Utrecht), Koen Timmermans, mentor leerjaar 1 (Gerrit Rietveld College Utrecht), Bart van de 

Rotsheide (ouder van een zoon in de brugklas en in 5 havo) en Peter de Vries, expert op het gebied 

van oudergesprekken. Je kunt hier de livestream terugkijken.  

 

Aurelius College van start september 2022 

Komend schooljaar opent het Aurelius College haar deuren: een 10-14 school met een tweejarige 

brede brugperiode, projectonderwijs en jenaplanonderwijs als uitgangspunt. Het Aurelius College is 

een kleine school met vaste stamgroepleiders, die ondersteund worden door vakexperts van het 

Amadeus Lyceum. Het Aurelius biedt plaats aan maximaal 81 kinderen, verdeeld over 3 

stamgroepen en is bedoeld voor kinderen met een tl-, havo-, of vwo-advies, die tijd willen om te 

ontdekken, zich meer op hun gemak voelen op een kleine school, die graag in projecten werken, 

het leuk vinden te leren door samen te werken en die het fijn vinden zelfstandig te werken.  

Na de brede brugperiode van 2 jaar stromen de kinderen uit naar de 3e klas van een andere vo-

school. Het Aurelius College is een samenwerking tussen jenaplanschool Zonnewereld en het 

Amadeus Lyceum. Het Aurelius College bevindt zich bij Zonnewereld in het pand, maar heeft een 

eigen lokaal/leerplein en ingang. Meer informatie vind je op www.aureliuscollege.nl. Aanmelden 

voor open dagen en informatieavonden kan via Aurelius College – Welkom op het Aurelius College 

De kinderen worden aangemeld op het Amadeus Lyceum, met als brugklaskeuze het Aurelius 

College. De ambitie is om met 1 groep te starten, er kunnen zich maximaal 40 kinderen aanmelden. 

Kinderen die zich aanmelden voor het Aurelius College worden direct geplaatst. Dit gaat niet ten 

koste van de capaciteit aan brugklasplaatsen op het Amadeus Lyceum.  

 

Sterk naar het VO | programma voor sporttalenten 

Alle ambitieuze Utrechtse sportieve talenten die op dit moment in het primair onderwijs (groep 7 of 

8) zitten kunnen deelnemen aan een kennismakingsprogramma. Deelname leidt tot een persoonlijk 

doorstroomplan waarmee het voortgezet onderwijs de leerlingen ontvangt en ze helpt om een 

soepele overstap te maken, waarbij de leerling zich maximaal kan ontwikkelen binnen de sport én 

op school. Je kunt hier meer lezen over dit programma. Uiteraard gelden ook voor deze activiteiten 

de landelijke richtlijnen.  

 

De waarde van toetsen en onderwijskansen voor kinderen 

Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groot probleem. In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken, wordt kansenongelijkheid nauwelijks versterkt door het schooladvies van leerkrachten in 

het basisonderwijs. Het is bekend dat kinderen met laagopgeleide ouders een lager schooladvies 

krijgen dan leerlingen van hoogopgeleide ouders, ook als ze dezelfde score hebben op de eindtoets 

in groep 8. "Vaak wordt dit gezien als bewijs van vooroordelen van leerkrachten.  

Maar die conclusie kan alleen getrokken worden als de eindtoets een perfecte maatstaf is van de 

capaciteiten en talenten van leerlingen, en dat is niet zo" stelt Thomas van Huizen (Utrecht 

University School of Economics). Lees hier zijn artikel. 

 

https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2021/12/Workshop-startende-leerkrachten-1-nov-2021.pdf
mailto:info@naathetvo.nl
http://www.naarhetvo.nl/
http://www.aureliuscollege.nl/
https://aureliuscollege.nl/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2021/12/Poster-Sterk-naar-het-VO.pdf
https://www.uu.nl/nieuws/meetfout-vertekent-kansenongelijkheid-in-het-onderwijs


 

 

Leestip! Handreiking doorstroom VO 

Lees hier de handreiking schooladvisering. 

 

Bereikbaarheid OT Servicedesk 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. 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. 

 

 

https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/
mailto:utrecht@otservicedesk.nl
mailto:info@naarhetvo.nl
https://www.naarhetvo.nl/organisatie/

