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De reguliere aanmeldperiode gaat bijna van start. Onderstaande informatie kan relevant voor 

u zijn in deze periode. Tevens vindt u een aanmeldlink voor het webinar op 1 juni over de 

voorgenomen wijzigingen volgend schooljaar n.a.v. de Doorstroomtoetswet. 

 

Na de aanmeldperiode: centrale loting voor reguliere vo-scholen  

Moet uw (reguliere) school loten of kunt u uitgelote leerlingen 

doorgeschoven krijgen via OT? Dan kunt u zich hierop alvast 

voorbereiden door onze Lotingsspecial door te nemen. Dit 

document kunt u terugvinden onder het kopje Materialen op de 

website van De OverstapRoute, evenals het format voor de brief of 

mail die lotende scholen naar ouders sturen.  

Scholen die moeten loten, willen soms voor een enkele leerling een 

beroep doen op de hardheidsclausule. De werkwijze daarvoor 

sturen wij separaat naar de directeuren en rectoren van de vo-

scholen cc de ondersteuningscoördinatoren. 

 

Filmpje over te vermelden redenen in OT bij negatieve 

toelatingsbesluiten 

Bij verschillende negatieve besluiten (niet-toelaatbaar, afgewezen, 

teruggetrokken) moet u een reden in OT vermelden. Het is belangrijk dat u in 

voorkomende gevallen a) het juiste besluit kiest en b) daarbij ook een reden 

noteert die passend kan én mag zijn bij dit besluit. Voor een toelichting 

hierover hebben we een filmpje opgenomen van 10 minuten. U vindt dit filmpje 

op de berichtenpagina van OT (als u ingelogd  bent). Onder Help – 

Handleiding in OT vindt u bijbehorende Excel overzichten. 

Verzoek: Wilt u de werkwijze én tekstinstructies opvolgen die we in het filmpje 

toelichten? 

 
Nog IQ-gegevens nodig voor pro- en lwoo-leerlingen? 

Sommige ouders hebben geen toestemming gegeven voor een IQ-test in groep 7 of 8 (via 

ZIB of via de basisschool zelf). Mocht na aanmelding blijken dat u nog IQ-gegevens mist 

voor de aanvraag van een pro-tlv of lwoo-aanwijzing, stuurt u dan een mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl.  

Let op: als een basisschool zélf een IQ-test heeft afgenomen, vindt u de uitslag daarvan niet 

op een uitslagformulier van een onderzoeksbureau voor ZIB, maar in het OKR en de bijlagen 

daarbij.  

 

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.koersvo.nl/images/documents/Lotingsspecial-De-OverstapRoute-2022-2023-1.pdf
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/materialen-de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
http://www.deoverstaproute.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
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STAP-coaches  

Sommige vo-scholen kunnen bij de aanmelding van Rotterdamse 

basisschoolleerlingen benaderd worden door een STAP-coach. Een 

STAP-coach begeleidt het overstapproces van een leerling met een 

specifieke hulpvraag voor het (reguliere) vo. Deze procesbegeleiding 

is tot stand gekomen vanuit samenwerking tussen Koers VO en PPO 

Rotterdam. Meer informatie kunt u lezen in dit interview met twee 

STAP-coaches. 

 

Overstap (hoog)begaafde leerlingen 

Voor alle leerlingen die overstappen wordt informatie overgedragen via het OKR. 

Basisscholen ervaren echter dat zij informatie over hun (hoog)begaafde leerlingen soms 

onvoldoende kunnen overdragen. Een aantal basis- en vo-scholen uit Rotterdam heeft 

daarom samen het initiatief genomen om – samen met Koers VO en PPO Rotterdam - een 

addendum te maken. Tien basisscholen willen het addendum voor hun (hoog)begaafde 

overstappers gebruiken en voegen het toe als bijlage bij het OKR in OT. Het kan dus zijn dat 

u dit document bij een enkele leerling als bijlage aantreft; 

hiermee heeft u aanvullende informatie om de leerling een 

goede start te geven. Het addendum wordt door Koers VO en 

PPO Rotterdam geëvalueerd en bij positieve ervaringen 

volgend jaar breed verspreid. Voor vragen over het addendum 

kunt u contact opnemen met Marijke Terwisscha van 

Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl of Maaike van Avezaath, 

m.vanavezaath@pporotterdam.nl. 

 

 

Webinar voor intakecommissies v(s)o over wijzigingen De OverstapRoute ’23-‘24 

Voor iedereen die op vo-scholen betrokken is bij de intakeprocedure (inhoudelijk en 

administratief voor het OT-werk), organiseren we op donderdag 1 juni een webinar over de 

voorgenomen wijzigingen die op dat moment voor reactie zijn voorgelegd aan de 

schoolbesturen. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link, evenals collega’s die de 

OverstapRouteMail mogelijk niet ontvangen. Stuurt u de uitnodiging naar hen door? 

 

 
 

 

 

 

Vragen?  

 

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

vragenuurtje of mail naar deoverstaproute@koersvo.nl.   

 

 

 

https://www.pporotterdam.nl/interview-met-stap-coaches-thirza-en-leanne/
https://www.pporotterdam.nl/interview-met-stap-coaches-thirza-en-leanne/
mailto:terwisscha@koersvo.nl
mailto:m.vanavezaath@pporotterdam.nl
https://koersvo.webinargeek.com/wijziging-de-overstaproute-2023-2024-voor-intakecommissies-v-s-o
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

