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Naar het VO infodocument september 2022 
 

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 

26 september   Starten afnemen drempelonderzoeken of toetsen op maat bij mogelijke 

praktijkonderwijs leerlingen door de basisschool 

14 oktober  Uiterlijke aanmelddatum leerlingen route praktijkonderwijs in OT en 

uiterlijke datum invoeren drempelonderzoeken of toetsen op maat bij 

mogelijke Praktijkonderwijsleerlingen door PO 

18 oktober  Bestuurlijke voorbereidingsgroep 

1 november   Open lesmiddag 

1 november   Bestuurlijk overleg Naar het VO 

8 november            Themabijeenkomst startende leerkrachten 

8 november  Bestuurlijke voorbereidingsgroep 

9 november            Startdag Stichtse Vecht 

15-25 november    Afname aanvullend onderzoek route praktijkonderwijs 

29 november            Stuurgroep en werkgroep Stichtse Vecht 

 

Procedure, Jaarkalender en handleiding 2022 - 2023 

De procedure voor Utrecht en Stichtse Vecht vind je hier. De aanpassingen in de procedure vind je 

hier. 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 2022-2023 

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. 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.  

 

Keuzewijzer en voorlichtingsfilmpjes 

De V(S)O keuzewijzer is weer geüpdatet. Hierin is het aanbod van de VO en VSO scholen 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 

https://www.naarhetvo.nl/procedure/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/09/NHVO-startdag-presentatie-13-9-2022.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/07/NHVO-handleiding-2022-2023.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/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/07/NHVO-handleiding-2022-2023.pdf
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opzichte van voorgaande jaren. Klik hier voor de keuzewijzer 2022 en klik hier voor de 

voorlichtingsfilmpjes van de VO scholen. 

 

 

Startdag Naar het VO Utrecht 13 september 2022 

Op 13 september vond de Startdag Naar het VO voor Utrecht fysiek plaats. Ditmaal heette Volt! 

Toekomstmakers ons welkom in hun schoolgebouw. In de aula vond de drukbezochte VO-

scholenmarkt plaats, en in verschillende lokalen was er een presentatie over de laatste wijzigingen in 

de procedure Naar het VO bij te wonen. Klik hier om de presentatie nog eens na te lezen. We hebben 

de dag afgesloten met een hapje en een drankje, verzorgd door een aantal leerlingen van Volt. De 

startdag was goed bezocht en het was mooi om te zien dat de deelnemers zo enthousiast waren over 

de opzet! 

 

Digitale povo overstapplan 

 

Leerkrachten groep 8 en mentoren in de brugklas zijn maar druk met het schrijven en bestuderen 

van het OKR......óver de leerling.  

Hoe zou het zijn als je als kind zélf iets kon schrijven over jóuw eigen overstap naar de middelbare 

school. Zelf beschrijven wat je leuk vindt, waar je enthousiast van wordt en waar je goed in bent. Zelf 

aangeven wat je nog lastig vindt, waar je extra mee wil oefenen en waar je graag extra hulp bij wil!  

  

Een digitaal overstapdossier waar de leerling zelf eigenaar van is, waar de leerkracht groep 8 in mee 

kijkt én waar de mentor in de brugklas serieus mee verder gaat in een startgesprek.  

Wat vind jij.......een POVO overstapdossier voor de leerling......een goed idee? 

 Laat horen wat jij ervan vindt via deze korte vragenlijst:  

  

 

(Startende) leerkrachten: themabijeenkomsten  

Ook dit schooljaar worden er online themabijeenkomsten georganiseerd voor startende 

leerkrachten. De eerste bijeenkomst was op 6 september en stond volledig in het teken van de route 

Passend Onderwijs. Samen met het samenwerkingsverband Utrecht PO zijn alle routes 

doorgenomen. Op 8 november is de volgende bijeenkomst. Wil je je opgeven voor deze workshop, 

stuur dan een mailtje naar info@naarhetvo.nl.  

 

https://www.naarhetvo.nl/keuzewijzer-vo-scholen/
https://www.naarhetvo.nl/voorlichtingfilmpjes-vo-scholen/
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/09/NHVO-startdag-presentatie-13-9-2022.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hk-ZkghTU2C3W8IUz8DS16L4zlCgHRGurJzQzFxu8pUNTFLTUZKRjZNTlJBV1kyMU8zVkNJQUZJVy4u
mailto:info@naarhetvo.nl
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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 s.roelofsen@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:utrecht@otservicedesk.nl
mailto:info@naarhetvo.nl
mailto:s.roelofsen@sterkvo.nl
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/09/contactpersonen-website-NHVO-1.pdf

