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In de OverstapRouteMails vragen we uw aandacht voor actuele zaken en veel gestelde vragen. We
volgen hierbij het ritme van de OverstapRouteAgenda. Ook geven we soms een tip. Aanmelden voor
de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl.

1. Voor de po- en vo-scholen
Informatie voor ouders
Ouders horen graag van de scholen wanneer zij iets moeten doen voor de overstap. We vragen u
daarom om de materialen van De OverstapRoute echt te benutten! Nieuw dit jaar is de Digitale
Toolbox: kant-en-klare berichten, plaatjes en filmpjes die u op uw online media kunt plaatsen tijdens
de periode van de overstap.
Op Van groep 8 naar het vo - Koers VO staat de informatie die het meest relevant is voor ouders.

Werving Klankbordgroep De OverstapRoute
Om tijdens het OverstapRoute proces feedback uit het veld te krijgen, richten we een ‘Klankbordgroep
De OverstapRoute’ op voor (in totaal 8) intern begeleiders en
ondersteuningscoördinatoren/intakefunctionarissen vo. Wij zijn op zoek naar collega’s om hierbij aan
te sluiten. Het gaat om ongeveer drie bijeenkomsten per schooljaar.
Ben je geïnteresseerd? In de bijlage staat meer informatie en een aanmeldformulier.

Workshop ‘Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo’
Voor wie:
Door wie:
Wanneer:
Waar:
Aanmelden:

Ib’ers en leerkrachten groep 8
Koers VO en collega’s uit het praktijkonderwijs en vmbo met lwoo
Dinsdag 9 november of woensdag 10 november van 15.00 tot 17.00 uur
9 november
: Accent Praktijkonderwijs Centrum, Vijverhofstraat 97, Rotterdam
10 november : Máximacollege, Margriete van Comenestraat 4, Ridderkerk
Via deze link . Na aanmelding ontvangt u de praktische informatie.

Een workshop waarin de vraag centraal staat: “Komt deze leerling het beste tot zijn recht op een
vmbo-school met leerwegondersteuning of meer in het praktijkonderwijs?” Deze afweging blijkt in de
praktijk best lastig te maken. Welke onderdelen weegt u mee bij de onderbouwing van het advies en
wat is hierbij doorslaggevend? Diana Geukes (Koersconsulent), Keetie Hobbel en Nicole van der Waal
(leden ABT1 van Koers VO) gaan in de workshop in op de verschillen tussen beiden schoolsoorten en
de landelijke criteria die hierbij gelden.
Na de presentatie van deze collega’s buigt u zich over casussen die u en uw collega’s zelf
meenemen.
Nieuw! Welke collega’s uit het praktijkonderwijs en vmbo met lwoo vinden het leuk om
deze casuïstiekgroepjes te begeleiden en daarbij uw ervaring vanuit het vo in te brengen?
Deze collega’s kunnen zich melden via deze link.
N.B. In april/mei herhalen we deze workshop voor leerkrachten groep 7 en ib’ers ten behoeve van het
voorlopige schooladvies!
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ABT: Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid. Deze commissie beoordeelt de aanvragen van
de vo-scholen voor toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs en aanwijzingen lwoo.
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Online vragenuurtjes De OverstapRoute
Na de herfstvakantie zijn er weer online vragenuurtjes voor De OverstapRoute. Deze vragenuurtjes
zijn in het leven geroepen om direct antwoord te krijgen op (procedurele) vragen, waardoor vragen via
de OverstapRoute mailbox zo veel mogelijk worden beperkt. Deze onlinevragenuurtjes vinden tot de
Kerst om de twee weken plaats op maandag van 13.00-14.00 uur. De Teams link is te vinden op
www.deoverstaproute.nl.

Veel gestelde vragen
Nieuw op de website van De OverstapRoute is een kopje ‘Veel gestelde vragen’. Deze rubriek vullen
we gedurende het schooljaar. De eerste drie vragen zijn:
1. Mijn leerling heeft een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Hoe weet ik welke vo-school
passend is?
2. Ik heb een vraag over OnderwijsTransparant (OT)? Waar kan ik terecht?
3. Mijn leerling heeft lwoo (leerwegondersteuning) nodig, maar voldoet niet aan de criteria. Wat
nu?

2. Voor de po-scholen
De Zorgleerling in Beeld (ZIB)
Op dit moment worden binnen het ZIB-traject IQ-toetsen afgenomen. U ontvangt als school de
uitnodigingsbrieven voor de leerlingen.
Het komt elk jaar best vaak voor dat leerlingen niet verschijnen voor het IQ-onderzoek. Echter, ook
wanneer een leerling niet aanwezig is, worden er kosten gemaakt. Deze ‘no-shows’ zijn een
behoorlijke kostenpost voor Koers VO. Wilt u ouders en leerlingen alstublieft herinneren aan hun
onderzoeksafspraak?!

OnderwijsTransparant (OT)
Schoolloopbaan in het OKR
Zorgt u er altijd voor dat de loopbaan vanaf groep 3 is ingevuld! Als u dit niet doet, kloppen de
toetsuitslagen in OT niet met de uitslagen die in uw leerlingvolgsysteem hebt staan. Dit kan m.n. bij de
duiding voor praktijkonderwijs en lwoo het verschil maken! Een voorbeeld is uitgewerkt in de bijlage.

Ouderrol
De werkgroep Ouderrol in OT heeft de uitwerking van de ouderrol samen met OT besproken.
Basisscholen kunnen komend voorjaar het OKR ter inzage aanbieden aan ouders en ouders kunnen
in OT zelf een zienswijze vastleggen – indien gewenst.
In november volgt een testmoment van de oplevering. Daarna zullen we zorgen voor een duidelijke
toelichting en instructie voor alle basisscholen. Via de OverstapRouteMails houden we u op de
hoogte.
Omdat de ouderrol in het voorjaar beschikbaar komt, zal deze niet ingezet kunnen worden voor
leerlingen die naar het vso of praktijkonderwijs gaan. Immers, deze leerlingen krijgen vaak voor de
kerstvakantie al hun definitieve advies waarbij het OKR op definitief gezet wordt.
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3. Voor de vo-scholen
Aanmeldprocedures op de websites van scholen
In deze tijd van het jaar publiceren de vo-scholen de aanmeldprocedures en PR-activiteiten voor
nieuwe brugklassers op hun eigen website. U kunt daarbij uiteraard verwijzen naar De OverstapRoute
en naar uw Schoolprofiel. Vermeldt u, indien aan de orde, ook de voorrangsregels?

In de Schoolprofielen wordt gevraagd naar de toelatingsprocedure. Noteert u hier
dezelfde teksten als op uw website!

OnderwijsTransparant (OT)
Brugklasbeheer
Conform de OverstapRouteAgenda maken de vo-scholen voor 1 december de brugklassen aan in OT.
Zie hiervoor de instructie en tips op pagina 2 in de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Dit geldt ook
voor de vso-scholen.
Alleen als u uw brugklassen op de goede manier hebt aangemaakt (let op het vinkje!), verschijnt uw
school op de voorkeurslijst voor ouders.

N.B. Voor scholen met ISK-klassen: als u leerlingen in OT in aparte klassen wilt plaatsen na een
toelatingsbesluit, kunt u ISK-klassen aanmaken met 0 plekken. Klassen met 0 plekken komen
niet op de voorkeurslijst voor ouders te staan. Zie hiervoor ook pagina 2 in de Handleiding OT bij
De OverstapRoute.

Save the Date: OT-training VO (povo-module)
Op dinsdag 25 januari van 13.00 tot 14.30 uur verzorgen we weer een online VO-training over de
povo-module van OT.
Nieuw dit jaar is de zorgplichtroute, waarbij u als school van eerste voorkeur het dossier
ter inzage kunt doorsturen naar een andere, meer passende school. Uiteraard na
toestemming van ouders. Het dossier van de leerling blijft in OT beschikbaar voor u als
eerste school van voorkeur.
In de training zullen de nieuwe overzichten en de werkwijze getoond worden. We zullen
echter ook een apart, uitgebreider instructiefilmpje over alleen deze zorgplichtroute verzorgen. Noteert
u deze datum alvast in uw agenda. In de volgende OverstapRouteMail vermelden we de link om aan
te melden voor deze training.

4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Leerlingen invoeren in OT
Voor de route naar het vso is een apart hoofdstuk in De OverstapRoute opgenomen met een eigen
OverstapRouteAgenda.

OverstapRouteMail

14 oktober 2021

Graag wijzen we op de actuele actie voor so-scholen om leerlingen met
uitstroombestemming vso alvast in OT te zetten met het voorlopig advies. We merken
dat nog niet alle so-scholen hieraan kunnen voldoen; stemt u met uw
bestuurscontactpersoon van De OverstapRoute af welke werkwijze u kunt aanhouden!
De instructie voor de huidige actie (zo nodig met het voorlopige schooladvies) staat op
pagina 1 in de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Doel hiervan is om bij Koers VO tijdig te kunnen
monitoren hoeveel instroom vanuit de so-scholen in het vso verwacht kan worden.

De VSO-4 scholenmarkt vindt plaats op woensdag 24 november. In de bijlage treft u een
uitnodiging aan met praktische informatie. Wijst u ouders erop?

Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail naar
deoverstaproute@koersvo.nl.

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

1

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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De OverstapRoute
Aanmeldingsformulier Klankbordgroep De OverstapRoute
voor intern begeleiders (ib’er) en ondersteuningscoördinatoren (oco)
Naam:
School:
Adres:
E-mailadres:
Schoolbestuur:
Regio: (benoem samenwerkingsverband PO, zie Notitie)
Ben je een ib'er groep 8 of oco klas 1 (of andere intakefunctionaris)?

Hoe lang heb je gebruikerservaring met De OverstapRoute en Onderwijs
Transparant?

Benoem de structurele collegiale overleggen po-vo in jouw omgeving of
samenwerkingsverband waar je bij betrokken bent?

Wat is jouw motivatie en onderbouwing om je aan te melden als lid voor de
klankbordgroep De OverstapRoute?

Je kunt het ingevulde aanmeldformulier mailen naar: deoverstaproute@koersvo.nl.

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.

Mocht u informatie willen over hoe u kunt aanmelden bij één van
onze scholen, dan kunt op de volgende manier contact met ons
opnemen
Voor een school van Horizon:
-

Op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur
Telefoon 0800-4567899
Email: ozo.onderwijs@horizon.eu

Voor een school van Yulius:
-

Op dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur
Telefoon: 088-4051920
Email: aanmelden@yuliusonderwijs.nl

Voor een school van BOOR – Het Passer College:
-

-

Op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
Telefoon: 010-2094100 optie 1
Email: Instroom@hetpassercollege.nl

Uitnodiging voor scholenmarkt VSO cluster 4

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Zit uw kind in groep 8 en/of gaat hij/zij volgend jaar naar het voortgezet
speciaal onderwijs? Dan heten we u en uw kind graag welkom op de
Scholenmarkt VSO op woensdag 24 november 2021.
De verschillende locaties van BOOR, Horizon en Yulius zullen zich
presenteren, zodat u een beeld krijgt van de scholen en hun verschillen.
De scholenmarkt vindt plaats op het volgende adres:
Horizon locatie Educatief Centrum
Schiemond 8
3029 NP Rotterdam

Graag verwijzen we u ook naar onze digitale scholenmarkt.
Deze is beschikbaar vanaf 17 november 2021 via:
www.yulius.nl/scholenmarktcluster4
Zowel op de fysieke als digitale Scholenmarkt vindt u meer informatie
over de scholen in het cluster 4 onderwijs.
In verband met de huidige Corona maatregels/beperkingen willen we
uw aandacht voor de volgende uitgangspunten:
-

Programma:
Aanvang

Einde

Onderwijstype

-

16.00 uur
17.30 uur
19.30 uur

17.00 uur
18.30 uur
20.30 uur

Locaties met het niveau PRO
Locaties met het niveau BB en KB
Locaties met niveau TL, HAVO en VWO

-

Per ronde zijn maximaal 100 bezoekers toegestaan. Vol = Vol
Wij moeten u vanwege de beperkte beschikbaarheid vragen om per
leerling met maximaal 1 ouder/begeleider te komen.
Deelname aan de scholenmarkt is dit jaar alleen mogelijk na aanmelding
via scholenmarktvso@gmail.com Aanmelden kan tot uiterlijk 17
november a.s.
Bij aanmelding geeft u het volgende door:
- De naam van uw kind, uw woongemeente, uw telefoonnummer
en uw emailadres;
- Het onderwijstype dat u wilt bezoeken.

-

Voor deelname aan de scholenmarkt is aanmelden verplicht;
We vragen u niet te komen als u Corona gerelateerde klachten
heeft;
Uw ontsmet uw handen bij binnenkomst en indien gewenst is dit
vaker mogelijk;
Het aantal bezoekers per ronde is beperkt tot 100;
We verzoeken u om met maximaal twee personen inclusief uw
kind naar de scholenmarkt te komen;
1,5 meter afstand in acht te nemen van de andere bezoekers. Ook
vanwege de privacy van de gesprekken die plaatsvinden;
De verplichte éénrichtingsroute aan te houden;
Mondkapje is niet verplicht, maar mag wel;
De huidige uitgangspunten worden aangescherpt als de
omstandigheden daarom vragen.

We heten u daarnaast van harte welkom om een kopje koffie of thee te
drinken in de kantine.

Voorbeeld volledig ingevulde schoolloopbaan:

Voorbeeld niet-volledig ingevulde schoolloopbaan:

