


Startdag Naar het VO
2022-2023

Toelichting op de procedure en wijzigingen



Wijzigingen/aanscherpingen 22-23

Directe plaatsing (dus 
uitgezonderd van 

loting)

Uitzonderingen voor 
10-14 concepten

Utrechtse leerlingen 
gaan voor

Hoe zit het met het 
opgeven van meerdere 

scholen? Wat is 
wijsheid?

Broertjes/zusjes 
regeling

Open lesmiddag onder 
schooltijd

Kennismakingsmiddag 
(onder schooltijd)



Directe plaatsing (dus uitgezonderd van loting)

Directe plaatsingen 
gestroomlijnd 

middels een officieel 
proces. 

Uiterlijk 31 januari 
2023 kenbaar 

gemaakt bij de VO 
school. 

Motivatie ouders  en 
basisschool en 

eventueel 
bewijsmateriaal

VO school neemt 
aanvraag in 

behandeling. 
Schoolleider 

bespreekt zo nodig 
met kernpartners, 
zorgcoördinator, 

afdelingsleider, enz. 

VO school besluit 
uiterlijk 8 maart 

2023

Voorbeelden:

•Leerproblematiek of 
gedragsproblematiek zijn 
GEEN reden voor directe 
plaatsing

•Fysieke of psychische 
problematiek kunnen 
reden zijn voor directe 
plaatsing 



Uitzonderingen op 10-14 concepten

Aurelius en Academie Tien 
gekenmerkt als 10-14 concept

Alleen als de leerling de doorlopende 
lijn van PO naar VO blijft volgen is 
directe plaatsing mogelijk. Wil de 

leerling naar een andere school dan 
gaan ze gewoon mee in de reguliere 

aanmeld- en lotingsprocedure. 



Utrechtse leerlingen gaan voor

Leerling die woonachtig is in de 
gemeente Utrecht: minimaal 1 adres 
waar de leerling woonachtig is (dus 

vader of moeder) moet in de gemeente 
Utrecht zijn. Overschrijven in de GBA is 

hierdoor niet meer nodig. 

Leerling die naar Utrecht verhuist is ook 
een Utrechtse leerling. 

Leerling die vanuit het buitenland naar 
Utrecht verhuist, neemt ook deel aan 

de reguliere aanmeld- en 
lotingsprocedure



Aanmelden met meerdere keuzes

• een extra keuze geeft géén voorrang na uitloting 1ste ronde. Alleen in 
gebruik bij een afwijzing (ondersteuningsbehoefte/voorrangsregels)

• Alleen interessant bij ondersteuningsbehoeften of aanmelding op niet 
aangeboden advies. 

• Een extra keuze kan verwarrend werken. 

Uitleg over 
aanmeldprocedure 

• Keuze uit de overgebleven plekken

• In de 2e ronde MOET je meerdere keuzes opgeven omdat we ten alle 
tijden loting proberen te voorkomen. 

• Matching vindt plaats met soms oprekken van plekken.

Elke ronde start een 
nieuw 

aanmeldproces



B/Z-regeling, open lesmiddag en kennismaking

• Uitfasering op CGU

• Uitfasering op St. Bonifatius College
Broertjes/zusjesregeling:

• 1 november 2022

• 1 februari 2023

• Of andere dag na 15.30 uur

Open lesmiddag (na 12.00 
uur)

• 20 juni 2023

• Of andere dag na 15.30 uur

Kennismaking brugklas (na 
12.00 uur)



Belangrijke informatie

Alles te vinden op www.naarhetvo.nl:

• Beschreven procedure

• Handleiding voor leerkrachten

• Jaarkalender POVO

• Bijeenkomsten startende leraren

• Vragen? Bestuursvertegenwoordiger of ‘OT Helpdesk’

http://www.naarhetvo.nl/

