
 

 

Naar het VO infodoc januari 2023 

 

Jaarkalender 

1 februari   Open lesmiddag  

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

16 februari  Uitslagformulier van de onderzoeksgroep januari zichtbaar in OT 

1 maart  Uiterlijke wettelijke datum definitief schooladvies: OKR op definitief (na  

   aanvulling M8 toetsen en binnen de twee weken de adviezen uitwisselen  

   met ROD.  

14 maart  Sluiting aanmelding 1e ronde leerlingen bij het V(S)O in OT 

23 maart  Uiterlijke datum afwijzen van leerlingen in OT door het VO 

28 maart  Indien loting: VO ontvangt lotingslijsten (ter controle) 

29 maart  Afronding behandelen aanmeldingen 1e ronde 

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  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 

5 april   Sluiting aanmelding 2e ronde leerlingen bij het VO in OT 

6 april   Eventueel loting 2e ronde, bekendmaking uitslag 

13 april   Doorgeven niet-geplaatste leerlingen aan Naar het VO 

    

 

Wijziging definitie Utrechtse leerling 

 

In de huidige procedure is een leerling een Utrechtse leerling als één van de ouders/verzorgers in 

Utrecht woont. Dit is een verandering in vergelijking met vorig schooljaar, toen ging het nog om 

het adres waar de leerling stond in geschreven. 

Voor het PO: Het PO kan de leerling/ouders vragen of de leerling wel of niet als Utrechtse leerling 

mee wil doen aan de procedure. Wil de leerling als Utrechtse leerling meedoen aan de procedure, 

dan moet het bezoekadres van de leerling in het OKR ook Utrecht zijn. Het PO kan dus één van de 

adressen van ouders/verzorgers kiezen als leidend adres. 

Voor het VO: Vooral als de VO-school vol zit of moet loten, is het belangrijk om bij een niet-

Utrechtse leerling een extra check te doen of beide ouders inderdaad niet in Utrecht wonen, om te 

voorkomen dat een leerling wordt uitgesloten van loting of plaatsing terwijl de leerling wel voldoet 

aan de definitie van een Utrechtse leerling.   

 

Wijzigingen Onderwijs Transparant 

 

Voor het VO: als een leerling op zijn of haar eerste keuze wordt uitgeloot, dan zal OT er 

automatisch voor zorgen dat de aanmelding in beeld komt bij de tweede school van voorkeur (als 

deze is aangegeven in het aanmeldingsformulier). In de eerste ronde kan deze leerling niet 

geplaatst worden op deze tweede school van voorkeur, de ronde is dan immers al gesloten. Er zal 

een nieuwe aanmelding worden gedaan in de tweede ronde. Vorig schooljaar zijn een aantal van 

deze leerlingen echter wel toegelaten door de VO-school. Om dit te voorkomen worden deze 
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leerlingen nu bij het VO in OT zichtbaar gemaakt met een kleurtje. Dit moet de VO school er extra 

alert op maken dat de leerling niet toegelaten mag worden in de eerste ronde. 

 

Voor het VO: Aanmelding met Unieke Code koppelen aan ronde (dit is vorig schooljaar gewijzigd) 

Om leerlingen die aangemeld worden met een unieke code toe te voegen aan onze ronde 

systematiek, dient de VO-school vanaf vorig schooljaar een ronde toe te kennen aan de leerling.  

Na het toevoegen van de unieke code verschijnt de volgende informatie: 

 

 

Wijziging VSO advies 

Zowel in OT (aanmeldformulier) als in ParnasSys kun je als niveauadvies VSO aangeven. Tot nu 

toe is dit vaak foutief gebruikt. Dit niveauadvies mag namelijk alléén gegeven worden aan kinderen 

die als uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid hebben en NIET aan leerlingen met een ander 

niveau in een VSO setting. Een voorbeeld: je geeft een leerling een vmbo-tl advies in een VSO 

setting, dan vul je als niveauadvies vmbo-tl in en vul je het OPP in het OKR zodanig in dat het voor 

de VO school helder is welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. Het VO kan dan zorgvuldig 

afwegen of zij kunnen voldoen aan deze ondersteuningsbehoeften. 

 

Let op: VSO capaciteit 

Het VSO in Utrecht en de regio heeft op dit moment een tekort aan plekken. Daarom is het van 

belang dat de aanmeldingen voor het VSO op tijd plaatsvinden, in dezelfde periode als bij het 

reguliere VO. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat de VSO school van voorkeur geen plek 

meer heeft. Tip: als ouders negatief tegenover een verwijzing naar het VSO staan waardoor het 

aanmeldtraject vertraging oploopt, zoek dan contact met de reguliere VO school van voorkeur om 

na te vragen wat de mogelijkheden zijn op die school. Op die manier krijgen ouders een realistisch 

beeld van wat haalbaar is in het reguliere VO. 

 

Onderzoek naar lotingssystematiek 

Dit schooljaar heeft de Utrechtse wethouder van onderwijs onze besturen verzocht om onderzoek 

te doen naar onze lotingsystematiek. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om te onderzoeken hoe we 

onze procedure nog kunnen verbeteren. Daarnaast gaat (zoals in het vorige infodoc beschreven) 

volgend schooljaar de nieuwe wet in waarin wordt geregeld dat alle leerlingen in dezelfde week 

worden aangemeld bij het VO. Dit heeft invloed op het tijdspad van onze procedure. Om deze 

redenen gaan wij op korte termijn een simulatie doen van verschillende lotingssystematieken. We 

zullen de uitkomsten met elkaar vergelijken en voorleggen aan de besturen. Voor het einde van dit 

schooljaar zal er een besluit liggen over de lotingssystematiek voor schooljaar 2023-2024. 

 

 

 

 

 

Aanmelding van: 

Voornaamleerling, Achternaamleerling, (geboortedatum)  OT-ID 

Leerling aanmelden in ronde: 

Rondenummer: X             

OF 

Er is op dit moment geen actieve ronde.  

Klik op ‘Opslaan’ om de aanmelding te koppelen aan de getoonde ronde. 

Is er op dit moment geen actieve ronde? Koppel de aanmelding van de leerling op een later 

moment aan een ronde via het menuonderdeel Aanmeldingen > Aanmeldingen zonder ronde. 

Na het opslaan is de leerling toegevoegd aan de ronde.  



 

 

Webinar doorstroomtoets 

Vanuit OCW worden er webinars georganiseerd over de nieuwe wet doorstroomtoetsen PO. In deze 

webinars word je geïnformeerd over de veranderingen door deze nieuwe wet. Ze zijn interessant 

voor po- en vo-scholen. De webinars vinden plaats op 21 februari en 2 maart 2023 van 16.00 tot 

17.00 uur. 

 

Webinars over de doorstroomtoets | Nieuwsbericht | Nieuwsbrieven Ministerie van OCW 

(nieuwsbrievenminocw.nl) 

 

Voorlichting procedure 2023-2024 

Er is een online bijeenkomst ingepland op 14 juni om 16.00 uur om de nieuwe procedure Naar het 

VO 2023-2024 toe te lichten. Zet deze datum vast in je agenda! 

 

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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