
 

 
 
 
 
Naar het VO infodoc oktober 2022 
 
1 november    Bestuurlijk overleg Naar het VO  
1 november    Open lesmiddag vanaf 12.00 uur 
8 november    Bestuurlijke voorbereidingsgroep 
8 november    Bijeenkomst (startende) leerkrachten 
9 november    Startdag Stichtse Vecht 
15 t/m 25 november  Afname aanvullend onderzoek route Praktijkonderwijs  
29 november    Stuurgroep en werkgroep POVO Stichtse Vecht 
16 december  Uiterlijke aanmelddatum in OT voor route VSO, leerlingen korter 

dan vier jaar in Nederland én leerlingen die vroegtijdig uitstromen, 
SBO/SO-leerlingen voor route praktijkonderwijs  

16 december    Uitslagformulier route Praktijkonderwijs zichtbaar in OT 
 
Startende leerkrachten: themabijeenkomsten  
Ook dit schooljaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd voor startende leerkrachten.  
Op 8 november is de volgende bijeenkomst, online van 15.30 tot 17.00 uur. Deze staat in het 
teken van advisering. Wil je je opgeven voor deze workshop, stuur dan een mailtje 
naar info@naarhetvo.nl.  
 
Doorstroomgesprekken 
In de maand november bezoeken de consulenten van het SWV Utrecht PO en de begeleiders 
passend onderwijs van Sterk VO samen de S(B)O scholen en de taalschool om met hen te sparren 
over de uitstroomadviezen en de doorgaande lijn in ondersteuning.  
  
Open lesmiddag 
Op 1 november hebben de VO scholen de mogelijkheid om een open lesmiddag onder schooltijd 
(na 12.00 uur) te organiseren. Op die middag kunnen leerlingen actief kennismaken en aan den 
lijve ondervinden hoe het is op het Voortgezet Onderwijs. De volgende open lesmiddag is op 1 
februari 2022. Het staat VO scholen vrij om op alle andere dagen in het jaar weringsactiviteiten te 
organiseren na 15.30 uur. Niet alle VO-scholen organiseren een open lesmiddag op 1 november. 
Kijk voor actuele informatie op de site van de VO-scholen. Er is bewust gekozen voor een datum in 
november en een datum in februari om de kans zo groot mogelijk te maken dat de open lesmiddag 
fysiek kan plaatsvinden.  
 
 
Rol bestuur monitor POVO 
Afgelopen maand is er vanuit Naar het VO via de bestuursvertegenwoordigers een uitvraag gedaan 
naar de interesse voor de rol bestuur monitor POVO in OT. 
 
Voor het PO is in deze rol de volgende informatie zichtbaar: Per school een overzicht van de 
statussen rondom formulieren in aantallen, een overzicht van de gegeven adviezen in aantallen, een 
overzicht van de aanmeldingen en plaatsingen, een overzicht van de aanmeldstatus per leerling en 
een overzicht van de verwerking van het eindtoetsproces per leerling.  

Voor het VO is in deze rol de volgende informatie zichtbaar: Per school een overzicht van 
aanmeldingen plaatsingen in aantallen, een overzicht van het niveau van plaatsing in aantallen, een 
overzicht van de aanmeldstatus per leerling en een overzicht van de verwerking van het 
eindtoetsproces per leerling. 
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De besturen die hebben aangegeven gebruik te willen maken van deze rol, zullen dit waarschijnlijk 
per half november kunnen doen. Zij ontvangen hier bericht over. 

 
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. 
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