
 

 

Naar het VO infodoc januari 2022 

 

Jaarkalender 

2 februari   Open lesmiddag (zie hieronder!) 

15 februari  VO scholen: brugklasbeheer in OT in orde en capaciteit op website 

16 februari  Start aanmelden leerlingen bij het VO in OT 

1 maart  Uiterlijke wettelijke datum definitief schooladvies: OKR op definitief 

14 maart  Sluiting aanmelding 1e ronde leerlingen bij het VO in OT 

21 maart  Uiterlijke datum melden dispensatie loting naar het VO 

21 maart  Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT door het VO 

28 maart  Indien loting: VO ontvangt lotingslijsten (ter controle) 

29 maart  Afronding behandelen aanmeldingen 1e ronde 

29 maart  Voor 12 uur: uiterlijke datum waarop afgewezen/teruggetrokken leerlingen               

  zich kunnen aanmelden bij een nieuwe school van keuze in de 1e ronde 

29 maart  Overzicht (over)aanmeldingen en informatie loting (inclusief informatie over        

  beschikbare plekken) zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws  

30 maart  Indien loting: centrale loting 1e ronde 

30 maart  Op deze dag laten alle VO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht voor 16.00  

   uur weten of de aangemelde leerlingen zijn geplaatst. Dit geldt ook voor  

   scholen die niet aan de loting hebben meegedaan. 

30 maart  vanaf 17:00 uur: lijst beschikbare VO plekken tweede ronde REGIO  

   zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws 

    

 

Afspraken over open dagen en open lesmiddagen 

 

In verband met het versoepelen van de maatregelen door het kabinet is het weer mogelijk om de 

activiteiten rondom oriëntatie naar het VO fysiek te laten plaatsvinden. Onderstaand de 

uitgangspunten: 

 

- Vanaf deze week kunnen de open dagen en de openlesmiddagen van 25 januari en 2 februari 
zowel online als fysiek plaatsvinden. De VO scholen bepalen dit zelf en communiceren dit in 
ieder geval op hun website, maar waarschijnlijk ook via de mail met ouders van wie de 
kinderen zijn aangemeld voor de open lesmiddag. Dat betekent dus dat ouders en 
leerkrachten zelf in de gaten moeten houden welke regels er per school gelden. 

- De extra open lesmiddagen van 22 februari en 23 februari vinden (zolang de maatregelen 
niet veranderen) zoveel mogelijk fysiek plaats. Het is een dringend advies aan de VO scholen 
om gebruik te maken van deze momenten, zodat zoveel mogelijk leerlingen de open 
lesmiddagen fysiek bij kunnen wonen, voordat zij uiterlijk op 14 maart worden aangemeld bij 
een VO school. 

- Voor alle activiteiten blijven de basisregels van kracht. Er geldt een dringend beroep op 
iedereen om activiteiten volgens deze regels en zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

 

 

 

https://www.naarhetvo.nl/nieuws/
https://www.naarhetvo.nl/nieuws/


 

 

Extra open lesmiddagen op 22 en 23 februari 

 

Er is besloten om 2 extra momenten in te plannen voor een open lesmiddag op het VO: 22 en 23 

februari. VO scholen bepalen zelf of ze gebruik maken van deze mogelijkheid. Deze data vallen in 

het tijdvak waarin leerlingen moeten worden aangemeld bij het VO in OT, namelijk tussen 16 

februari en 14 maart. Belangrijk hierbij is dat het schooladvies voor 1 maart moet worden 

doorgegeven en de definitieve aanmelding bij een VO school voor 14 maart. Er wordt een beroep 

gedaan op leerkrachten om ouders te informeren over deze alternatieve momenten voor de open 

lesmiddagen, maar ook om de keuze voor een VO school pas definitief te maken na deze 

middagen. Dan heeft een leerling de tijd om zich goed te oriënteren en blijf je als leerkracht nog 

ruim voor de deadline van 14 maart. 

 

Reminders voor VO scholen: 

 

Openzetten brugklastypes in OT 
Het is belangrijk dat voor 16 februari elke VO school de juiste brugklastypes in OT heeft ingesteld. Als 
dit niet gebeurt, kunnen er geen leerlingen worden aangemeld in OT bij de desbetreffende VO 
school. 
 
Beschikbare capaciteit op de website 
Elke VO school maakt voor 16 februari op haar website kenbaar hoeveel klassen of leerlingen zij 
komend schooljaar zullen aannemen. 

 

 
Procedure 2021 - 2022 goedgekeurd door de inspectie 
 
Mogelijk weten jullie dat er vorig schooljaar een klacht is ingediend door een ouder bij de inspectie 

over de mogelijkheid om een kind op meerdere scholen tegelijk aan te melden. Met juridische 

ondersteuning is deze klacht behandeld en heeft overleg met de ouder en de inspectie 

plaatsgevonden. In de huidige procedure zijn suggesties voor een helderder formulering en 

formulieren verwerkt. De aanmeldsystematiek is dus verduidelijkt, maar de aanmeldprocedure is 

ongewijzigd gebleven. De inspectie heeft ons laten weten dat de werkwijze hiermee in lijn is met de 

wet en de daarmee samenhangende uitgangspunten.  

 

Bijeenkomst (startende) leerkracht van 17 januari 

 

Op 17 januari heeft de bijeenkomst voor (startende) leerkrachten plaatsgevonden, geleid door 

Ilonka Dijs. Tijdens deze bijeenkomst is de aanmelding 1e ronde, alles rondom (eventuele) loting, 

de aanmelding 2e ronde en het heroverwegen en eventueel bijstellen behandeld. De presentatie 

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

 

Voorstel voor open dagen voor groep 7 
 
Het is onzeker of en in hoeverre de samenleving en ook de scholen geconfronteerd blijven met 
nieuwe golven van het corona-virus. Om hierop waar mogelijk te anticiperen, is het voorstel van de 
bestuurlijke voorbereidingsgroep om in juni 2022 buiten schooltijd gezamenlijke open dagen te 
organiseren voor leerlingen die op dat moment in groep 7 zitten (en in augustus 2022 de overstap 
naar groep 8 maken). Zij kunnen dan de VO scholen hopelijk wel echt bezoeken. Omdat het te 
verwachten advies dan nog langer op zich laat wachten, is het belangrijk dat er aandacht is voor 
brede oriëntatie bij sommige ouders en leerlingen, zowel op m/h/v scholen als op brede VMBO 
scholen. In de volgende vergadering van de bestuurlijke voorbereidingsgroep wordt de organisatie 
hiervan nog concreter besproken. 

https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2021/07/Procedure-Naar-het-VO-2021-2022-Utrecht-definitief-opgemaakt.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/01/2e-workshop-startende-leerkrachten-17-jan-2022.pdf


 

 

 
Kansrijk adviseren 
 
Vanuit de PO raad ligt er het advies om bij twijfel kansrijk te adviseren. Klik hier voor een infographic 
over een kansrijke overgang naar de middelbare school. 
 
Broertjes-zusjes regeling 
 
Deze regeling verschilt per school. Sommige VO scholen hebben deze regeling nooit gehad, andere 
scholen  hebben het wel gehad maar inmiddels afgeschaft en een beperkt aantal scholen faseert 
deze regeling uit. Je kan op de website van de VO school vinden wat op die school van toepassing is. 

 

Annulering bestuurlijk overleg Naar het VO op 25 januari 
 
Het bestuurlijk overleg Naar het VO van 25 januari is geannuleerd. Er waren te weinig punten die om 
bestuurlijke bespreking vroegen. De punten die om bestuurlijke afstemming vroegen, zijn per mail 
afgestemd. 
 
Wijzigingen Onderwijs Transparant 
 
Aanmelding met Unieke Code koppelen aan ronde  

Om leerlingen die aangemeld worden met een unieke code toe te voegen aan onze ronde 

systematiek, dient de VO-school vanaf dit schooljaar een ronde toe te kennen aan de leerling.  Na het 

toevoegen van de unieke code verschijnt de volgende informatie: 

 

 

Onderstaande wijzigingen zijn al eerder doorgevoerd, maar zijn de komende periode relevant: 

- Het verplicht invullen van het bezoekadres van de leerling op het OKR 

- Er worden dit schooljaar ook mailnotificaties van het aanmeldformulier verstuurd (voor 

ouders die dat wensen) 

- Belangrijk: als ouders notificaties willen ontvangen, check als leerkracht of het e-mailadres 

op het OKR is ingevuld en controleer dit voordat je het OKR definitief maakt. 

 

 

 

 

Aanmelding van: 

Voornaamleerling, Achternaamleerling, (geboortedatum)  OT-ID 

Leerling aanmelden in ronde: 

Rondenummer: X             

OF 

Er is op dit moment geen actieve ronde.  

Klik op ‘Opslaan’ om de aanmelding te koppelen aan de getoonde ronde. 

Is er op dit moment geen actieve ronde? Koppel de aanmelding van de leerling op een later 

moment aan een ronde via het menuonderdeel Aanmeldingen > Aanmeldingen zonder ronde. 

Na het opslaan is de leerling toegevoegd aan de ronde.  

https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/01/Eenkansrijkeovergangvanbasisschoolnaarmiddelbareschool.pdf


 

 

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. 

 

 

mailto:utrecht@otservicedesk.nl
mailto:info@naarhetvo.nl
https://www.naarhetvo.nl/organisatie/

