Naar het VO infodocument februari 2022
16 februari

Start aanmelden leerlingen bij het V(S)O in OT

14 maart

Laatste dag om definitief schooladvies vast te stellen: OKR op definitief en
adviezen uitgewisseld met ROD (voorheen BRON)

14 maart

Laatste dag om leerlingen aan te melden bij het V(S)O in OT

21 maart

Uiterlijke datum aanvinken directe plaatsingen in OT (zie wijziging OT)

21 maart

Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT door het V(S)O. PO checkt dit
in OT

29 maart

12:00 uur: Sluiting 1e ronde: Uiterlijke datum waarop
afgewezen/teruggetrokken leerlingen zich kunnen aanmelden bij een
nieuwe school van keuze in de 1e ronde

29 maart

Indien loting: VO ontvangt lotingslijsten (ter controle)

29 maart

17:00 uur: overzicht (over)aanmeldingen en informatie loting (inclusief
informatie over beschikbare plekken) zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws

29 maart

17:00 uur: lijst beschikbare VO plekken 2e ronde Utrecht/Stichtse Vecht
zichtbaar op naarhetvo.nl/nieuws

30 maart

Indien loting: centrale loting 1e ronde

30 maart

VO scholen in Utrecht en Stichtse Vecht registreren voor 16.00 uur het
plaatsingsbesluit in OT. 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

6 april

Sluiting aanmelding tweede ronde (15.00 uur)

7 april

Overleg schoolleiders 14 en besturen, eventuele loting 2e ronde,
bekendmaking uitslag

14 april

Doorgeven niet- geplaatste leerlingen aan Naar het VO

Wijziging datum vaststellen definitief schooladvies
Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te kunnen stellen en te registreren, schuift de
landelijke deadline twee weken op en krijgen scholen tot 15 maart 2022 de tijd om het
schooladvies vast te stellen en uit te wisselen met ROD. Dit landelijke besluit is op 15 februari jl.
gecommuniceerd. Voor de Utrechtse en Stichtse Vechtse procedure Naar het VO betekent dit dat
ook de uiterste aanmelddatum verschuift van 14 maart 12.00 uur naar 14 maart de gehele dag.
Alle andere datumafspraken blijven staan. Dit betekent dat basisscholen met ouders en leerlingen
voor 15 maart in gesprek zijn geweest over het definitieve advies en dit vastgelegd hebben in het
OKR. De insteek blijft dat zoveel mogelijk leerlingen voor 1 maart besproken zijn. De gesprekken
die al ingepland zijn, kunnen dus blijven staan.
Sinds 16 februari is het mogelijk om leerlingen aan te melden bij het VO. Voor het aanmelden van
de leerling vraagt de basisschool schriftelijk toestemming aan ouders via het machtigingsformulier.
De leerling is aangemeld bij het V(S)O als ook het VO aanmeldformulier in Onderwijs Transparant
definitief wordt gemaakt.

Loting eerste ronde
Tot en met 29 maart (12.00 uur) behandelen de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht de
aanmeldingen in de eerste ronde. Op 30 maart vindt, indien nodig, de centrale loting plaats. Alle VOscholen leggen op 30 maart voor alle leerlingen het plaatsingsbesluit vast in Onderwijs Transparant.
LET OP: voor de VO-scholen die loten zal de uitvoeringsorganisatie het plaatsingsbesluit vastleggen
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.
Wijziging Onderwijs Transparant
Directe plaatsingen vastleggen in OT

Het is vanaf dit schooljaar mogelijk om direct in OT aan te geven dat een leerling direct geplaatst
wordt. Het formulier “directe toelating” hoeft daarmee niet meer gebruikt te worden, het mag dit
schooljaar nog wel.
De functie is te vinden in het detailscherm van de aanmelding. Ga naar “aanmeldingen verwerken”,
klik hier op de betreffende leerling. Na het aanvinken van “leerlingen direct geplaatst” kunnen de
wijzigingen worden opgeslagen.

VOORUITBLIK 2023-2024: Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een
doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor
maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor
hen best passende niveau. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de
Eerste Kamer. Het gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.
Het wetsvoorstel neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de
middelbare school. Dit zijn maatregelen:

•

Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor
maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook
past bij het schooladvies.

•

Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de
toets:

o
o
o
o

Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun schooladvies.
Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve
schooladvies.

o

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun
definitieve advies, aan op de middelbare school.

•

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling
zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

•

Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten
ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden ook minder mondige ouders op
tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.

•

De school geeft in maart een hoger schooladvies als de leerling de doorstroomtoets beter
gemaakt heeft. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het
advies niet te wijzigen.

•

Scholen kunnen kiezen uit vijf toetsen: vier doorstroomtoetsen van bedrijven en een
doorstroomtoets die door de overheid wordt aangeboden.

•
•

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.
Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Bereikbaarheid Naar het VO en OT Servicedesk
Voor vragen rondom de procedure kan je sinds 1 februari rechtstreeks contact opnemen met Naar
het VO. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we voor alle voor vragen rondom de
procedure bereikbaar op telefoonnummer 06-18406751 of via de mail: info@naarhetvo.nl.
Voor technische vragen over OT 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.

Veelgestelde vragen
Lees

hier meer over de diverse onderdelen van de overstap PO naar VO: bindend schooladvies,

aanmelden bij het VO, loting, heroverwegingen en aanmelden bij het VO in de regio.

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.

