
 

 

 

 

 

Naar het VO infodoc december 2022 
 

Jaarkalender 

 

16 december Uiterlijke datum indienen dossiers in OT voor VSO, leerlingen korter dan 

vier jaar in Nederland én leerlingen die vroegtijdig instromen en voor 

sbo/so leerlingen voor route praktijkonderwijs. 

16 december Uitslagformulier mogelijke praktijkonderwijsleerlingen zichtbaar in route Pro 

in OT 

10 januari Uiterlijke datum invoeren brugklastypen in OT 

10 januari Bekendmaking capaciteit brugklassen VO scholen op de website 

16 januari Workshop startende leerkrachten  

18 en 19 januari Afname aanvullend onderzoek voor leerlingen korter dan vier jaar in 

Nederland 

19 januari  Stuurgroep en werkgroep POVO Stichtse Vecht 

24 januari  Bestuurlijk overleg Naar het VO 

1 februari  Open lesmiddag  

15 februari  Start aanmelden leerling bij het V(S)O in OT 

 

 

Regionale afspraken aanmeldperiode VSO 2023 

De samenwerkingsverbanden uit de provincie Utrecht hebben met schoolleiders van de VSO-

scholen in Utrecht en de regio afspraken gemaakt over de aanmeldperiode voor het VSO. 

Gezamenlijke afspraken leiden tot een meer eenduidige regionale werkwijze en tot meer 

duidelijkheid voor leerling, ouders en betrokken scholen. Bekijk de afspraken voor 2022/2023. 

 

Ontwikkelingen in het V(S)O – keuzewijzer met informatie over het aanbod 

In de keuzewijzer 2022/2023 zijn nog een aantal aanpassingen gedaan. Klik hier voor de laatste 

versie. 

 

Reminders voor VO scholen: 

Invoeren brugklastypes in OT 

Het is belangrijk dat voor 10 januari elke VO-school de juiste brugklastypes in OT heeft ingesteld. 

Als dit niet gebeurt, kunnen er geen leerlingen worden aangemeld in OT bij de desbetreffende VO 

school. 

 

Beschikbare capaciteit op de website 

Elke VO-school maakt voor 10 januari op haar website kenbaar hoeveel klassen of leerlingen zij 

komend schooljaar zullen aannemen. 

 

(Startende) leerkrachten PO: laatste themabijeenkomst 

Ook dit schooljaar worden extra themabijeenkomsten georganiseerd voor startende leerkrachten. 

Op 16 januari is de laatste bijeenkomst van 15:30 tot 17:00 uur, begeleid door Ahmet Uslu. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanmelding 1e ronde, alles rondom (eventuele) loting, de 

aanmelding 2e ronde en het heroverwegen en eventueel bijstellen behandeld. Wil je je opgeven 

voor deze workshop, stuur dan een mailtje naar info@naarhetvo.nl.  

 

Nieuwe middelbare school Limus College start augustus 2023  

Utrecht is vanaf augustus 2023 een nieuwe middelbare school rijker: het Limus College. Een school 

voor leerlingen met vmbo-tl, havo- of vwo-advies, waar kennis over jezelf en de ander net zo 

belangrijk is als kennis van de wereld.  

Limus is een plek waar leerlingen hun interesses gebruiken als startpunt binnen projecten met 

onderwerpen uit de wereld om hen heen. In verdiepingslessen en tijdens kernvakken werken ze 

aan een stevige kennisbasis en maken ze op verschillende manieren zichtbaar wat ze hebben 

https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/12/Communicatie-over-aanmeldingen-VSO-2023.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2022/09/Keuzewijzer-2022-2023-1.pdf
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geleerd. Zo verbreedt hun blik en worden ze zelfbewuste wereldburgers. Op verschillende manieren 

wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld. Het Limus College is onderdeel van PCOU Willibrord.  

Start in VOLT! 

In augustus 2023 start het Limus College in het gebouw van VOLT! (Vleuten). Via een apart 

trappenhuis hebben leerlingen en docenten toegang tot eigen ruimtes op de bovenste verdieping. 

Het Limus College maakt gebruik van schoolfaciliteiten zoals de kantine, gymzaal, het plein en de  

fietsenrekken, waarin de school zoveel mogelijk een eigen deel krijgt. De komende maanden 

worden hier afspraken over gemaakt, net als over de start- en pauzetijden.  

Eigen schoolgebouw aan de Hindersteinlaan 

De tijdelijke locatie ligt op korte afstand van de Hindersteinlaan, de locatie waar het nieuwe 

schoolgebouw wordt gebouwd. Naar verwachting verhuist het Limus College in 2026-2027 naar een 

eigen schoolgebouw. Zo raken leerlingen al vertrouwd met de omgeving en kennen ze de route 

naar school.  

Kijk voor meer informatie op www.limus.nl.  

Trajectum en POUWER College gaan samen verder 

Met ingang van het volgende schooljaar slaan Trajectum College en POUWER College de handen 

ineen om samen met het MBO te komen tot een nieuw onderwijsconcept. In deze nieuwe school 

staat leren vanuit de praktijk centraal en geven we het onderwijs vorm rondom de behoeftes van 

onze leerlingen. Leerlingen kunnen bij ons starten met een pro, bbl, bbl/kbl of kbl-advies en krijgen 

na het behalen van een diploma de mogelijkheid om binnen dezelfde setting door te stromen naar 

MBO niveau 1 of 2. In de komende maanden zullen wij meer informatie gaan delen over deze 

nieuwe stap via onze website en socials. Vragen? Mail ons op info@trajectum-college.nl  

 

Wetswijziging vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt 

doorstroomtoets 

In april 2022 is er een nieuwe wet aangenomen met betrekking tot de overgang van de basisschool 

naar de middelbare school. In deze wet worden onder andere onderstaande onderdelen geregeld: 

• 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. 

• Er komt 1 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 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: 

o Scholen melden zich tussen 1 oktober en  15 november aan voor een 

doorstroomtoets. 

o Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 

o Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. 

o Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 

Wanneer de toetsscores hoger uitvallen dan het voorlopig advies, heroverwegen de 

scholen het schooladvies 

o 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. 

• Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten 

ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij 

de overgang naar de middelbare school. 

• Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de 

school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan 

de school besluiten het advies niet te verhogen. 

• De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van 

verschillende doorstroomtoetsen. 

• Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken. 

• Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen. 

http://www.limus.nl/


 

 

Deze wet heeft gevolgen voor het tijdspad van de procedure Naar het VO zoals we die in Utrecht 

hebben. Dat betekent dat we met de bestuurlijke voorbereidingsgroep nu al aan het onderzoeken 

zijn hoe dit er voor schooljaar 2023-2024 uit moet zien. Daarnaast heeft de wethouder onderwijs, 

op verzoek van de Utrechtse gemeenteraad, een onderzoek toegezegd naar onze 

lotingssystematiek. De besturen willen vanzelfsprekend graag onderzoeken of en hoe we onze 

lotingssystematiek kunnen verbeteren. We hopen de resultaten hiervan mee te kunnen nemen bij 

het vaststellen van de procedure naar het VO 2023-2024. Eind mei/begin juni van dit schooljaar 

zullen we de nieuwe procedure in een online bijeenkomst toelichten. Over de datum  worden jullie 

te zijner tijd geïnformeerd. 

 

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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