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Filmpje voor leerlingen over het overstapproces 

Zowel op de ouder- als scholenpagina over De OverstapRoute staat 

een filmpje van 3 minuten over het overstapproces dat u klassikaal 

met uw leerlingen kunt bekijken. Zo kunt u de leerlingen 

voorbereiden op wat nog komen gaat. We hopen dat u er gebruik 

van maakt! 

 

PRO/LWOO en Cito-toetsen ‘Leerling in Beeld’ 

Ons bereikten vragen over de didactische toetsen (lezen, rekenen en spelling) van Leerling 

in Beeld, de opvolger van Cito 3.0.. Deze toetsen staan niet op het overzicht toegestane 

testen voor lwoo en pro en kunt u daarom in tabblad 4B pro/lwoo van het OKR in OT niet 

selecteren. We hebben navraag gedaan bij Cito én OCW; verwacht wordt dat deze toetsen 

volgend schooljaar wél op de lijst staan. Zorgt u ervoor dat de dossiers van betreffende 

leerlingen bij aanmelding op de pro- en vmbo-scholen voorzien zijn van goedgekeurde 

toetsuitslagen? Het liefst natuurlijk vóórdat u het OKR op definitief zet, maar anders met een 

bijlage via Leerlingen – Bijlagen en Documenten in OT. Dit kan ook als het OKR al op 

definitief staat; de vo-school kan toegevoegde bijlagen meteen inzien. 

 

Afronding ZIB 

Vanuit de onderzoeksbureaus voor ZIB is een signaal afgegeven dat nog 

niet alle uitslagformulieren vrijgegeven kunnen worden, omdat zij nog 

geen (bericht over de) 2e toestemmingsverklaring hebben ontvangen van 

de basisscholen. Dit kan 3 soorten oorzaken hebben: 

1. Ouders geven geen toestemming om de uitslag van het IQ-

onderzoek te delen met de basisschool via OT; 

2. Ouders willen de toestemming wel geven, maar hebben de 2e 

toestemmingsverklaring nog niet ingeleverd / de basisschool moet de 2e 

toestemmingsverklaring nog in OT zetten via Bijlagen en Documenten; 

3. Ouders hebben de uitslag van het IQ-onderzoek zélf met de basisschool gedeeld; de 

basisschool heeft daarom het uitslagformulier niet meer nodig. 

In beide gevallen geldt: communiceert u hier alstublieft z.s.m. zélf over met uw 

onderzoeksbureau! Dan kunnen zij hun werkzaamheden in OT afronden. Vanuit De 

OverstapRoute is aangegeven bij de onderzoeksbureaus: Als er geen reacties van 

basisscholen komt vóór de voorjaarsvakantie, kunnen de dossiers afgesloten worden.  

Meer informatie kunt u teruglezen in de presentatie over ZIB van juni 2022 (sheet 12, 13 en 

14). 

In de OverstapRouteMails vragen we uw aandacht voor het overstapproces van po naar vo en 

alle acties en activiteiten die daarbij horen. We gaan ervan uit dat scholen de informatie over de 

procedures weten te vinden op de websites van De OverstapRoute, www.deoverstaproute.nl en 

– indien nodig - De zorgleerling in beeld, www.koersvo.nl/zib. 

 

Aan- en afmelden voor de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar 

deoverstaproute@koersvo.nl. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-hQFxcQRxU
https://wetten.overheid.nl/BWBR0047184/2022-11-30
https://wetten.overheid.nl/BWBR0047184/2022-11-30
https://www.koersvo.nl/images/documents/Presentatie-Voorlichting-ZIB-ISK-18-en-25-mei-2022-DEF.pdf
http://www.deoverstaproute.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
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Leerlingen die overstappen naar een ISK-school 
De afspraak voor basisscholen en ISK-scholen/-klassen is, dat de ib’er van de basisschool 
een e-mail stuurt naar de contactpersoon van de ISK-klas met de unieke aanmeldnummers 
uit OT voor deze overstappers.  
U geeft ouders van deze leerlingen dus géén blad met unieke code mee. Uiteraard stemt u 
wel met hen af naar welke ISK-school u de unieke code toestuurt.  
 

Voorlichtingsmiddagen po-vo voor basisscholen - mei 2023 

Ook komend voorjaar organiseren we weer fysieke 

voorlichtingsmiddagen over ZIB, ISK én meer voor alle 

basisscholen. We kunnen elkaar op verschillende dagen in de week 

ontmoeten in Capelle, Rotterdam-Centrum, Barendrecht of Berkel 

en Rodenrijs.  

Het programma: 

➢ Een plenair gedeelte met voorlichting over ZIB, ISK én de 

voorgenomen wijzigingen over De OverstapRoute 2023-2024 

➢ Na een pauze kunt u kiezen uit de volgende activiteiten: 

- Workshop Adviseren in geval van twijfel: praktijkonderwijs of vmbo met lwoo 

- Workshop Begaafdheid bij de overstap po-vo 

- Fysiek vragenuurtje De OverstapRoute (incl. ZIB) en ISK 

Het staat u vrij een datum en locatie te kiezen die u het beste uitkomt. Wilt u zich uiterlijk 20 

april aanmelden via dit aanmeldformulier?  

 

 

 

Vragen?  

 

Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl, sluit aan bij een online 

vragenuurtje of mail naar deoverstaproute@koersvo.nl.   

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8le9QS-85mdIjIHqC4VYIHdUOTRHNlZOOTAzSE9VTTZXUUk2Uk1OOTFYQy4u
http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-online-vragenvuurtje/
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-online-vragenvuurtje/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl

