De OverstapRoute
Notitie Klankbordgroep De OverstapRoute voor intern begeleiders (ib’ers)en
ondersteuningscoördinatoren (oco’s)
Inleiding
De bedoeling van De OverstapRoute is dat leerlingen een soepele overstap van de basisschool naar
de middelbare school kunnen maken. Regelmatig worden evaluaties en vragenlijsten uitgezet bij de
gebruikers om te weten of De OverstapRoute in de praktijk werkt zoals deze is bedoeld. Momenteel is
er weinig respons, mogelijk omdat het proces in het algemeen goed verloopt. Koers VO wil dit zeker
weten en vindt de mening en feedback van gebruikers van De OverstapRoute belangrijk. Om deze
reden wordt voor genoemde groep een Klankbordgroep De OverstapRoute opgezet.
Structureel meedenken bij De OverstapRoute
Koers VO richt de ‘Klankbordgroep De OverstapRoute’ in voor ib’ers en oco’s 1, zodat zij structureel
mee kunnen denken. De klankbordgroep heeft als doel om gevraagd (en ongevraagd) adviezen te
geven, ervaringen te delen en mee te denken bij verbetering van De OverstapRoute. Besluiten
worden altijd genomen door het CvB van Koers VO. Het CvB laat zich adviseren door het
Adviesplatform. De leden van de Klankbordgroep vormen een schakel tussen scholen en Team De
OverstapRoute en zijn als het ware een spiegel. Het gaat om ongeveer drie bijeenkomsten per
schooljaar, die plaatsvinden voor de Adviesplatform bijeenkomsten.
Samenstelling klankbordgroep
De samenstelling is, vanwege de werkbaarheid, gericht op 8 deelnemers, verdeeld over po en vo en
de 4 regio’s.
De vier regio’s van Koers VO worden gevormd door de volgende samenwerkingsverbanden PO:
• Samenwerkingsverband PPO Rotterdam (2806), gemeente Rotterdam. 1 po-lid, 1 vo-lid
• Samenwerkingsverband PPO Delflanden (2802), scholen in Lansingerland. 1 po-lid,1 vo-lid
• Samenwerkingsverband Aan den IJssel (2818), Scholen in Nieuwerkerk aan den IJssel,
Capelle aan den IJssel en Krimpen. 1 po-lid, 1 vo-lid
• Samenwerkingsverband RIBA (2805) scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.
1 po-lid, 1 vo-lid
Criteria
Team De Overstaproute is op zoek naar gesprekspartners met relevante ervaring rondom De
OverstapRoute en Onderwijs Transparant (OT), die bereid en in staat zijn onderbouwde adviezen of
verbetervoorstellen te formuleren.
Het streven is dat de klankbordgroep een zo breed en representatief mogelijke vertegenwoordiging is
van ib’ers en oco's. Bij het selecteren van kandidaten voor de klankbordgroep gaan we uit van de
volgende profielschets:
•
•
•
•
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Je bent ib’er voor groep 8 of oco/intakefunctionaris voor klas 1.
Je hebt contacten met collega-scholen in je (directe) omgeving, bijvoorbeeld werkgroepen povo binnen het samenwerkingsverband.
Je hebt meerdere jaren gebruikerservaring met De OverstapRoute en OT.
Je po- of vo- school is gehuisvest binnen één van de 4 genoemde gebieden van de
samenwerkingsverbanden PO.

Of andere vo-functionarissen die zich bezig houden met het intakeproces, inclusief het werken met OnderwijsTransparant
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Werving en selectieprocedure
Werving
De werving vindt plaats via De OverstapRoute mailing van Koers VO. Een aanmeldingsformulier is
toegevoegd. In het aanmeldingsformulier wordt tevens naar uw motivatie voor deelname gevraagd.
Aanmelden kan tot 1 december 2021.
Selectie
Na 1 december zal er een selectie worden gemaakt. De selectie wordt gedaan door Team De
OverstapRoute. In de week voor de kerstvakantie (week 51) krijgt iedereen die zich aangemeld heeft
via een mail uitsluitsel over de gemaakte selectie.
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