Naar het VO infodocument maart 2022
Jaarkalender
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

17:00: 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

6 april

15:00: Sluiting aanmelding tweede ronde

7 april

Eventuele loting tweede ronde, bekendmaking uitslag

14 april
9 mei

Doorgeven niet-geplaatste leerlingen aan Naar het VO
Overzicht resterende plaatsen VO Utrecht voor derde ronde op naarhetvo.nl
(indicatief)
Uiterlijke datum verwerking heroverweging en eventuele bijstelling in OT
Uiterlijke datum wisselen van school, afsluiting overstap naar het VO

Medio mei
1 juni
EERSTE RONDE

Behandeling van aanmeldingen (in OT)
Tot en met 29 maart (12.00 uur) behandelen de VO-scholen in Utrecht en Stichtse Vecht de
aanmeldingen in de eerste ronde. Leerlingen konden t/m uiterlijk 21 maart afgewezen worden.
Deze leerlingen hebben tot 29 maart, 12.00 uur de mogelijkheid om een nieuwe keuze te maken
en zich aan te melden. Dit kan in Onderwijs Transparant via het formulier ‘vervolgaanmeldingen 1 e
ronde’. Op 30 maart wordt de behandeling van de aanmeldingen door het VO afgerond. 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 voor de leerlingen die mee hebben gedaan aan de loting 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. Kijk goed in het
dropdown menu in OT welke keuze voor de desbetreffende leerling van toepassing is bij reden van
afwijzing.
Centrale loting
Indien op grond van de huidige aanmeldingen wordt geconstateerd dat er sprake is van
overaanmeldingen op een bepaald onderwijsniveau van een bepaalde school, vindt er een centrale
loting plaats.
1. De loting vindt volgens planning plaats op 30 maart as. tussen 9.00 en 12.00 uur en wordt
uitgevoerd door notaris Van der Meer. De VO-scholen waarop geloot wordt, zullen 2 dagen
voor de loting een draaiboek ontvangen.
2. De verwerking van de loting wordt zoals gebruikelijk door de uitvoeringsorganisatie
gedaan. Zie de informatie hierboven voor het tijdspad.
3. Contact met uitgelote leerlingen: Alle basisscholen zullen zelf hun ouders en leerlingen van
tevoren informeren over de manier waarop zij op de dag van de loting contact met de

uitgelote leerlingen zullen houden. Vanuit Onderwijs Transparant krijgen scholen bericht
over het besluit dat door de VO-school of Naar het VO is genomen. Ouders hebben aan
kunnen geven of zij dit bericht ook willen ontvangen.
4. Naar het VO is bereikbaar op telefoonnummer 06-18406751. Voor de media is de
mediavoorlichter bereikbaar via 06-53997056 of via b.donkers@naarhetvo.nl

TWEEDE RONDE
Uitgeloot, wat nu?
Utrechtse leerlingen die uitgeloot zijn kunnen deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht. Op
dinsdag 29 maart wordt om 17.00 uur bekendgemaakt welke scholen in Utrecht en Stichtse Vecht
nog plaatsen beschikbaar hebben in de tweede ronde op 30 maart wordt bekend gemaakt welke
scholen in de regio er nog plaatsen beschikbaar hebben. Met deze informatie kunnen ouders en
leerlingen nieuwe keuzes maken. De tweede ronde sluit op 6 april om 15.00 uur. Indien nodig zal
op 7 april de centrale loting voor de 2e ronde plaatsvinden. Uiterlijk 7 april (vóór 16.00 uur) is voor
alle leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht of Stichtse Vecht bekend op welke
school zij het komend schooljaar kunnen starten.
Scholeninformatie
VO-scholen die nog plekken beschikbaar hebben in de tweede ronde, kunnen via info@naarhetvo
doorgeven wanneer en op welke manier zij een informatiemoment willen houden voor leerlingen en
ouders. Deze informatie zal dan als nieuwsbericht op de pagina van Naar het VO te vinden zijn.
Daarnaast zijn er filmpjes van alle VO-scholen beschikbaar op de pagina van Naar het VO. Klik hier
voor de filmpjes. Op deze plek zullen ook de beschikbare plekken in de regio Zuidoost, Zuid en
RUW vermeld staan met informatie over de bijbehorende tijdpaden van de regio’s.
OT: Voorbereiding tweede ronde voor de VO-scholen
VO-scholen voeren zelf het beheer van de brugklassen in Onderwijs Transparant in. Dit houdt in
dat zij aangeven welk brugklastype zij aanbieden per onderwijsniveau. Het brugklasbeheer dient
uiterlijk 31 maart om 16.00 uur opnieuw geactualiseerd te zijn op basis van het beschikbare
onderwijsaanbod in de tweede ronde. Dit kan in OT vastgelegd worden via ‘Overig -> Brugklassen
beheer’. Hier kunnen de basisscholen de nieuwe schoolkeuzes voor de tweede ronde vastleggen.
LET OP: Zijn er geen plekken beschikbaar in de tweede ronde, zorg dan dat dit ook is aangegeven
in het brugklasbeheer. Verwijder met het rode kruisje de brugklassen die niet beschikbaar zijn in
de tweede ronde.

DERDE RONDE
Verwerking eventuele heroverweging en eventuele bijstelling
In de derde ronde gaat het om een eventuele heroverweging en bijstelling. Zie onderstaand
stappenplan:

1.
2.
3.

De uitslag van de eindtoets is vermoedelijk bekend in de derde week van mei 2021.
De basisschool neemt het schooladvies opnieuw in overweging als de toetsuitslag
hoger uitvalt dan het schooladvies.
De basisschool informeert ouders en beargumenteert het resultaat van de
heroverweging. Het resultaat van de heroverweging kan zijn:
a.
het oorspronkelijke schooladvies blijft gehandhaafd of;
b.

het oorspronkelijke schooladvies wordt bijgesteld naar een hoger schooladvies.

4.

De basisschool legt de uitkomst op de daarvoor geldende datum in de
jaarkalender vast in Onderwi js Transparant.

5.

Als het schooladvies van een leerling wordt bijgesteld, dan zijn er drie mogelijkheden:
a.
de leerling blijft op de school van plaatsing op het niveau van het nieuwe
schooladvies omdat daar nog plaats is;

b.
c.

6.

7.

de leerling blijft op de school van plaatsing op het oorspronkelijke
niveau, met het bijgestelde schooladvies;
de leerling stapt over naar een school waar nog plaats is op het niveau van
het bijgestelde schooladvies.

Voor de VO school zijn de verzoeken tot (her)plaatsing als gevolg van een
bijgesteld schooladvies in Onderwijs Transparant zichtbaar. Zij nemen deze in
behandeling en geven de basisschool uiterlijk eind mei uitsluitsel per e-mail. De
basisschool mailt de VO-school hierover.
Indien de leerling plaatsbaar is neemt de basisschool contact op met de
huidige VO-school, zodat zij de leerling in Onderwijs Transparant via het
eindtoetsformulier kunnen terugtrekken.

OVERIGE INFORMATIE
Aankondiging warme overdracht
De warme overdracht is één van de laatste onderdelen van de overstap naar het VO. Op dinsdag 7
juni en donderdag 9 juni vindt de overdracht van informatie over leerlingen centraal plaats tussen
16.00-19.00 uur. Dat gebeurt altijd in afstemming met ouders. De warme overdracht is, net als
voorgaande twee jaren, digitaal via Teams. De afspraak is dat zowel de basisschool als school voor
voortgezet onderwijs kan aangeven of zij een leerling ‘warm’ willen overdragen. T/m 13 mei is het
mogelijk voor PO- en VO-scholen om in Onderwijs Transparant aan te geven welke leerlingen zij
tijdens de centrale middag aan elkaar willen overdragen. De VO-scholen zullen op beide dagen
aanwezig zijn. In het volgende infodoc op 22 april besteden we aandacht aan de aanmelding voor
deze bijeenkomsten.
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. Bij veelgestelde vragen is meer te lezen
over diverse onderdelen van de overstap: bindend schooladvies, aanmelden bij het VO, loting,
heroverwegingen, aanmelden bij het VO in de regio.

Beschikbaarheid Naar het VO en OT Helpdesk
Voor vragen rondom de procedure kan je contact opnemen met je bestuursvertegenwoordiger.
Daarnaast kun je tussen 1 februari en 1 juni 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.

