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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: Ib’ers en leerkrachten groep 8 

Door wie:  Koers VO en collega’s uit het praktijkonderwijs en vmbo met lwoo 

Wanneer: Dinsdag 9 november of woensdag 10 november van 15.00 tot 17.00 uur 

Waar:  9 november : Accent Praktijkonderwijs Centrum, Vijverhofstraat 97, Rotterdam 

  10 november : Máximacollege, Margriete van Comenestraat 4, Ridderkerk 

Aanmelden: 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! 

 

 

 

 
1 ABT: Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid. Deze commissie beoordeelt de aanvragen van 
de vo-scholen voor toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs en aanwijzingen lwoo. 

 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#de-overstaproute-2021-2022
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#toolbox-voor-scholen
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#toolbox-voor-scholen
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8le9QS-85mdIjIHqC4VYIHdUQVhFRUZIQlJINjNWUUs2VkNHOU9BMDBFVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8le9QS-85mdIjIHqC4VYIHdUN1lFVUI3TzdJTDZIS09VTE9FTEJKVkwxVC4u
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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.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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? 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA2NTRjYTktNTU3YS00ZWViLTk0Y2UtZDRjZDQ0YTM2ZGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f2bb33b-a999-4086-bf75-d7223b062cf2%22%2c%22Oid%22%3a%2234f67344-8c3e-4f35-8e07-5b2b50c4fffa%22%7d
http://www.deoverstaproute.nl/
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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. 

 

 

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. 

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. 
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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. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl. 

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? 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/03/20210323_KoersVO_Handleiding-OT-DEF.pdf
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
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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:  

• 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 po-
vo 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.

1 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. 



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. 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl


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 

mailto:aanmelden@yuliusonderwijs.nl


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 

Programma: 

Aanvang  Einde Onderwijstype 

16.00 uur 17.00 uur Locaties met het niveau PRO 
17.30 uur 18.30 uur Locaties met het niveau BB en KB 
19.30 uur 20.30 uur 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.

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:  

- 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.  

mailto:scholenmarktvso@gmail.com
http://www.yulius.nl/scholenmarktcluster4


Voorbeeld volledig ingevulde schoolloopbaan: 

Voorbeeld niet-volledig ingevulde schoolloopbaan: 
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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-scholen 
 

Ouderrol in OnderwijsTransparant (OT) 

 

Training voor basisscholen 

Op 17 januari van 15.30 – 16.30 uur zal OT een online training verzorgen over de 

ouderrol.  Aanmelden kan via deze link. Een week later zal de training terug te zien zijn 

via het berichtenscherm in OT. 

De training is bedoeld voor de po-scholen. Voor de vo-scholen betekent deze wijziging 

alleen dat een eventuele zienswijze als aparte bijlage bij het dossier getoond wordt.  

 

Aanpassingen in OT vanwege de ouderrol 

Misschien zijn de aanpassingen in OT u al opgevallen. In de bijlage staat een beknopte opsomming 

van de nieuwe overzichten en keuzemogelijkheden. 

 

 

 

 

Aanmelden op scholen voor praktijkonderwijs en vso 

Vanaf 1 januari kunnen leerlingen zich al aanmelden op de scholen voor praktijkonderwijs en vso-4. 

Deze scholen hebben geen centrale loting. Het is belangrijk dat leerlingen tijdig worden aangemeld – 

in ieder geval uiterlijk 18 maart.  

Aanmelden op vso-3 scholen kan het hele jaar door. 

Nieuw dit jaar: voor aanmelding op een vso-school is géén voorkeurslijst uit OT nodig.  

 

2. Voor de vo-scholen 

  

Brugklasbeheer in OT 

Ongeveer 60% van de vo-scholen had op 1 december (de deadline) het brugklasbeheer in OT op 

orde. Mocht dit op uw school nog niet zijn gelukt, wilt u hier dan zo snel mogelijk voor zorgen? Let op 

het vinkje onderaan de OT-pagina! 

Als u geen brugklassen aanmaakt - of als u de vink vergeet - komt uw school niet op de 

voorkeurslijst te staan. Voor leerlingen die het advies praktijkonderwijs krijgen, willen 

basisscholen graag al in december een volledige voorkeurslijst uit OT kunnen halen!  
 

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. Zoals aangekondigd zal er nadrukkelijk stil worden gestaan bij de nieuwe 

zorgplichtmogelijkheden. 

Verzoek: Wacht tot u de training van OT hebt gezien, voordat u aan de slag gaat 

met het uitnodigen van ouders voor de ouderrol!  

In januari is een kort instructiedocument voor ouders gereed waarin met plaatjes 

toegelicht wordt hoe de ouderrol eruitziet en hoe deze werkt. Meer daarover in de 

OverstapRouteMail van januari. 

 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-ouderrol-voor-basisscholen-17-januari-2022
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Aanmelden voor de training kan via deze link. Een week later zal de training terug te 

zien zijn via het berichtenscherm in OT. 

 

3. Voor de po- en vo-scholen 

 

Werving klankbordgroep De OverstapRoute 

In de OverstapRoute mail van oktober is aangegeven dat we op zoek zijn naar collega's die aan willen 

sluiten bij de klankbordgroep voor intern begeleiders po en ondersteuningscoördinatoren/ 

intakefunctionarissen vo. De klankbordgroep is bedoeld om vanuit het veld feedback te krijgen op het 

proces van De OverstapRoute. De sluitingstermijn voor aanmelding was 1 december. In totaal zijn er 6 

aanmeldingen binnengekomen, die verdeeld zijn over de regio's PPO Rotterdam (3 aanmeldingen vo 

en 1 aanmelding po), regio RiBA (1 aanmelding po) en regio PPO Delflanden- Lansingerland (1 

aanmelding vo).  

 

We doen bij dezen een laatste wervingspoging om de vacante plekken gevuld te krijgen. Met name 

voor de regio's PPO Delflanden-Lansingerland (1 po ), regio Aan den IJssel (1 po en 1 vo) en regio 

RiBA (1 vo).  

Hier vindt u de informatie en een aanmeldformulier. Aanmeldingen zien we graag vóór 17 december 

tegemoet. 

 

Intensivering online vragenuurtjes  

Na de kerstvakantie vinden de online vragenuurtjes wekelijks plaats op maandag van 13.00-14.00 uur. 

De Teams link vindt u op de website van De OverstapRoute. 

 

 

Week van de Warme Overdracht po-vo: 13 – 17 juni 

 

In plaats van een centraal georganiseerde tafeltjesmiddag wordt dit schooljaar 
ingezet op een ‘Week van de Warme Overdracht po-vo'. Deze vindt plaats in de 
week van 13 t/m 17 juni 2022 en zal gelden voor alle vier de regiogebieden van 
Koers VO.  

 
Wij steunen hiermee wat scholen zelf al organiseren voor een warm overdrachtsmoment en wat werkt 
in de praktijk. Bestaande contacten en activiteiten tussen po en vo kunnen zo behouden blijven. 
Scholen die hier nog stappen in kunnen/willen maken, stimuleren we om in actie te komen. We vragen 

scholen om in ieder geval déze week beschikbaar te zijn voor warme overdrachten.  
De vo-scholen kunnen dit moment tevens gebruiken om hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod te 
presenteren aan het po (informatiemarkt o.i.d.). Alle activiteiten om vo en po dichter bij elkaar te 
brengen, kunnen onderdeel zijn van de Week van de Warme Overdracht en daarmee extra aandacht 
krijgen. Via een mediacampagne voor de scholen zal het waarom van een warme overdracht (inclusief 
een volledig OKR) - en wat het oplevert voor leerlingen - onder de aandacht worden gebracht. Houdt 
komende berichtgeving in de gaten! 
 

 

Vragen?   

Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl. 

 

 

 

https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-po-vo-module-voor-vo-scholen-25-januari-2022
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#klankbordgroep
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtjes
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl


Nieuw in de basisschoolrol van OT vanwege de ouderrol: 

 

1. Als u de digitale oudercommunicatie wilt vastleggen, ziet u de mogelijkheid van de ouderrol: 

       
       Let op: 

 U bepaalt als basisschool zelf of u ouders wilt uitnodigen voor de ouderrol en ook welke 

ouders u uitnodigt. 

 De ouderrol kan maar aan één e-mailadres en één mobiel telefoonnummer gekoppeld 

worden. 

 De keuze voor e-mail of de keuze voor de ouderrol heeft consequenties welke berichten 

ouders wel en niet vanuit het vo ontvangen over het aanmeldproces. 

 

2. Onder Oudercommunicatie staan 2 nieuwe overzichten: Inlog ouders beheren en Inzage OKR 

beheren.  

       
 

3. Er is een apart overzicht voor de zienswijzen van ouders. De vragen die bij de zienswijze horen, 

staan niet meer in het OKR. 

 
 

4. Onder Help – Handleiding staan 2 documenten klaar.  
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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-scholen 
 

Communicatiemiddelen voor ouders en leerlingen over de overstap 

Net als vorig jaar hebben we een filmpje voor ouders opgenomen met een toelichting op De 

OverstapRouteKaart. Het is belangrijk dat ouders weten wanneer de aanmeldperiode is en dat het niet 

uitmaakt of ze op de eerste of op de laatste dag hun kind aanmelden, maar wél uiterlijk 18 maart.  

Dit jaar voorzien we u ook van een ingekort filmpje voor leerlingen. Dit filmpje van 3 minuten kunt u 

bijvoorbeeld een keer met uw klas bekijken. De filmpjes staat op onze website. Daar vindt u ook een 

voorbeeld brief / e-mail die u aan ouders kunt sturen over het aanmeldproces.  

 

Afronding ZIB  

Maar liefst 1711 leerlingen zijn door de onderzoeksbureaus gezien voor een IQ-bepaling. Van 1114 

leerlingen is het uitslagformulier ook al bekend op de po-scholen. Op basis van de 2e toestemmings-

verklaring kunnen de onderzoeksbureaus in januari de laatste resultaten nog delen via OT.  

Wilt u de laatste toestemmingsverklaringen zo snel mogelijk opsturen? 

Bij de veelgestelde vragen&antwoorden op www.koersvo.nl/zib vindt u alle informatie 

hierover. 

 

Is er voor een leerling nog een IQ-bepaling nodig? 

Mocht het voor een enkele leerling niet gelukt zijn om een IQ-bepaling te laten doen, logt u dan in 

tijdens een online vragenuurtje.  We vinden samen altijd een oplossing, zodat de vo-school een lwoo-

aanwijzing of pro-tlv aan kan vragen op basis van een compleet dossier. Aanmelden voor ZIB via OT 

is echter niet meer mogelijk op dit moment in het jaar. 

 

Evaluatie ZIB (ook voor de ‘pilot-basisscholen’)  

We horen graag uw feedback over het afgelopen ZIB-proces.. Zou u daarom vóór 11 februari een 

korte vragenlijst in willen vullen via deze link of via onderstaande QR-code? Voor basisscholen die 

meegedaan hebben met de pilot ‘Afname ADIT/NIO door eigen basisschool’ zijn de vragen 

aangepast. Met hen zal in maart ook een apart evaluatiemoment gepland worden. 

 

  

 

 

 

Ouderrol in OT 

Vanaf 13 januari vindt u een stappenplan ‘Korte uitleg ouderrol in uw regio’ in OT onder Help – 

Handleidingen. In de bijlage van de OverstapRouteMail van december kon u al zien welke nieuwe 

mogelijkheden er in OT zijn.  

 

Reminder: online training OT over de ouderrol 

Datum : 17 januari 

Tijd : 15.30 – 16.30 uur 

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan via deze link. Een week later zal de training 

terug te zien zijn via het berichtenscherm in OT. 

 

 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://koersvo.webinargeek.com/watch/replay/vdxbJKUzkAngsubnHFs9J7qZXSc/
https://koersvo.webinargeek.com/watch/replay/1259016/6de731fcbc6d4c10ab191308f73ab817/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.koersvo.nl%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F01%2F2021-12-20-Voorbeeldbrief-voor-ouders-over-aanmeldproces-middelbare-school-januari-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.koersvo.nl/zib
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8vyTC12IVDBDqVogazz-t_5UMEc4WDZUM0ZXWjZNRFZWU0ZSUTI3UkpFMC4u
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/12/OverstapRouteMail-6-december-2021-inclusief-bijlage.pdf
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-ouderrol-voor-basisscholen-17-januari-2022
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2. Voor de po- en vo-scholen 

 

Klankbordgroep De OverstapRoute 

De eerste klankbordgroep bijeenkomst vindt plaats op 20 januari 2022. We hebben besloten om te 

starten met allen die zich hebben aangemeld. Dat zijn nu 6 personen.  

De verdeling is als volgt: regio PPO Rotterdam 4 leden (3 vo / 1 po), regio RiBA 1 lid (0 vo / 1 po), 

Regio PPO Delflanden-Lansingerland 1 lid (1 vo / 0 po), Regio Aan den IJssel 0 leden (0 vo /0 po).  

We vinden het belangrijk dat alle regio’s vertegenwoordigd zijn, dus we hopen de leegstaande plekken 

alsnog gevuld te krijgen. 

De klankbordgroep is bedoeld om vanuit het veld feedback te krijgen op het proces van De 

OverstapRoute en om mee te denken bij actuele thema’s. Wie interesse heeft, kan een e-mail sturen 

naar deoverstaproute@koersvo.nl. 

 

Nieuw: Handleiding OT bij De OverstapRoute 

De handleiding is geactualiseerd, o.a. vanwege de ouderrol en de nieuwe zorgplichtmogelijkheden. 

Per stap in de OverstapRouteAgenda kunt u in deze handleiding vinden wat u moet doen in OT. De 

handleiding staat op onze website en vindt u ook in OT onder Help – Handleidingen. 

 

Uitslagformulier in OT bij ZIB-leerlingen 

In de ZIB-uitslagformulieren die vóór 17 december zijn opgemaakt in OT, kan een opmerking onder de 

IQ-gegevens staan dat ouders geen toestemming gegeven zouden hebben voor het delen 

van de onderzoeksresultaten. Deze opmerking is per abuis in het formulier terecht 

gekomen. Als er IQ-gegevens staan, is de toestemming door ouders wél gegeven. De vo-

scholen kunnen deze opmerking negeren. In de uitslagformulieren vanaf 17 december is 

deze fout hersteld. 

 
 

3. Voor de vo-scholen 
  

Reminder: online OT-training VO (povo-module) 

Datum : 25 januari 

Tijd : 13.00 – 14.30 uur 

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan via deze link. 

Een week later zal de training terug te zien zijn via het berichtenscherm in OT.  

 

Zoals aangekondigd zal er nadrukkelijk stil worden gestaan bij de nieuwe zorgplichtmogelijkheden. Zo 

zal het vanaf dit jaar mogelijk zijn om een dossier in een zorgplichttraject ter inzage beschikbaar te 

stellen aan een andere school. Bij de school van eerste aanmelding blijft het dossier intussen ook 

beschikbaar met alle verwerkingsmogelijkheden die u gewend bent. De handleidingen in OT over de 

vo-rol worden momenteel geactualiseerd en zijn na de training beschikbaar. 

 

 

 

Vragen?   

Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl, mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje! 
 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/01/Handleiding-OT-bij-De-OverstapRoute-versie-december-2021-1.pdf
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-po-vo-module-voor-vo-scholen-25-januari-2022
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
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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-scholen 
 

Ouderrol in OT 

Op 17 januari is de ouderrol gepresenteerd tijdens een OT-training. Deze training is terug te zien via 

een link in het berichtenscherm van OT. Onder Help – Handleidingen vindt u de geschreven 

toelichtingen. 

Mocht het niet gelukt zijn om de ouderrol voorafgaand aan het adviesgesprek toe te wijzen, dan kán 

dit ook nog meteen daarna. Op die manier hebben ouders de mogelijkheid om het OKR nog eens 

rustig na te lezen.  

N.B. De ouderrol is geen verplichting. U bepaalt als basisschool zelf of u hiervan gebruik wilt laten 

maken. In de bijlage van de OverstapRouteMail van december jl. vindt u de toelichting daarover.  

 

We zijn benieuwd naar de ervaringen! U kunt ze altijd via de mail met ons delen. 

 

Zienswijze 

Mochten ouders via de ouderrol een zienswijze aan het dossier toe willen toevoegen, dan 

kunnen zij dit doen tót het moment van aanmelden op een vo-school. Wilt u ouders hierop 

wijzen? 

Als u vanuit uw eigen OT-rol de zienswijze aan het dossier wilt toevoegen (op verzoek van ouders), 

gebruikt u het (nieuwe) formulier ‘Zienswijze OKR’.  

 

 
 

 

 

2. Voor de po- en vo-scholen 

 

Digitale animaties voor communicatie met ouders 

 

In de OverstapRouteMail van januari hebben we diverse middelen 

gepresenteerd die u kunt gebruiken in uw communicatie met ouders over de 

overstap.  

 

Heeft ú onze ‘socials’ uit de Toolbox voor scholen al gebruikt?  

 

Voor de po-scholen hebben we per aandachtspunt voor ouders kant-en-klare 

‘posts’ voor uw social media ontwikkeld, bv. voor Instagram of een Whatsapp 

groep. Rechts ziet u een voorbeeld van de post die op dit moment relevant is. 

 

 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/12/OverstapRouteMail-6-december-2021-inclusief-bijlage.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/01/OverstapRouteMail-11-januari-2022.pdf
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#toolbox-voor-scholen
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En links de animatie die vo-scholen op hun website kunnen plaatsen.  

 

 

 

 

 

N.B.: Ouderpagina over de OverstapRoute en ZIB 

Voor ouders is er een aparte informatiepagina op de website van Koers VO over de overstap 

beschikbaar. Hier staan alleen de OverstapRouteKaart met toelichting, het filmpje voor ouders over de 

overstapprocedure en de ouderfolder over ZIB (De Zorgleerling in Beeld). 

 

U kunt ouders dus ook naar deze pagina verwijzen voor informatie: Van groep 8 naar het vo - Koers 

VO 

 

Vanuit de Klankbordgroep van De OverstapRoute 

In het veld worden de volgende aandachtspunten opgemerkt: 

1. Wilt u er als po-school alert op zijn dat het OKR op definitief staat als u het adviesformulier met 

unieke code meegeeft aan ouders? 

2. In de communicatie met ouders over de voorkeurslijst is het belangrijk om te vertellen dat zij hun 

kind alléén bij de eerste school van voorkeur hoeven aan te melden. Het komt nogal eens voor 

dat ouders hun kind bij alle scholen van de voorkeurslijst aan willen melden, vanuit het idee dat 

dit de bedoeling zou zijn. 

 

3. Voor de vo-scholen 
  

OT-training vo-rol terug te zien 

In het berichtenscherm van OT vindt u de link naar de opname. De training begint met een presentatie 

over de nieuwe mogelijkheden: 

 

1. Het overzicht ‘contactgegevens ouders’:  

Hier blijven de contactgegevens bewaard van alle leerlingen. Ook als ze uitgeloot, 

teruggetrokken of afgewezen zijn. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u ouders wilt benaderen 

over vrijgekomen plekken na de herziene adviezen. 

 

2. De mogelijkheid om een dossier in een zorgplichttraject ter inzage vrij te geven aan een mogelijk 

beter passende school – uiteraard na toestemming van ouders.  

U blijft intussen zelf ook inzage houden in het dossier van de leerling en houdt de mogelijkheid 

om de voorkeurslijst aan te passen.  

De stappen die u hiervoor moet volgen, staan in het formulier van de leerling waarin u het besluit 

over de toelating neemt. Dat doet u vanuit het overzicht ‘Toelaatbare leerlingen verwerken’ 

 

 

https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
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Lotingsspecial 

Iets eerder dan gepland bieden we u de Lotingsspecial 2021-2022 aan. Hierin hebben we zowel de 

procedure als de communicatie opgenomen die naar de betrokken scholen verstuurd gaat worden. Zo 

kunt u zich er alvast op voorbereiden.  

 

Hardheidsclausule 

Als een school moet loten, kan de directeur of rector in zeer uitzonderlijke gevallen een beroep doen 

op de hardheidsclausule. In hoofdstuk 8 van De OverstapRoute staat dit toegelicht. Separaat aan 

deze OverstapRouteMail ontvangen alle directeuren/rectoren en ondersteuningscoördinatoren de 

procedure die bij de hardheidsclausule hoort.  

 

Let op: Aanmeldnummers bij tweelingen  

Als een tweeling per se samen ingeloot of samen uitgeloot wil worden, dan geeft u deze leerlingen 

een A- en een B-versie van hetzelfde aanmeldnummer, bijvoorbeeld 15A en 15B. Op die manier 

maakt u voor de notaris kenbaar dat deze leerlingen aan elkaar gekoppeld moeten worden. 

 

 

4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso 

 

Stand van zaken aanmeldingen 

De aanmeldperiode voor deze leerlingen startte al in januari. We zien in OT 191 leerlingen met een 

vso-(ondersteunings)advies staan. Voor 126 leerlingen staat het adviesformulier op definitief; daarmee 

kunnen ouders hun kind aanmelden op een vso-school. Bij 62 leerlingen is een aanmelding door de 

vso-school in OT verwerkt en 6 leerlingen hebben inmiddels bericht gekregen dat zij zijn toegelaten. 

 

Meer weten over de overstap naar het vso? 

In hoofdstuk 7 van De OverstapRoute leest u er alles over.  

 

 

Let op: Ook voor de aanmeldingen op een vso-4 school geldt dat 18 maart de laatste dag 

van de aanmeldperiode is. In de toelichting op de VSO OverstapRouteAgenda leest u wat 

de afspraken zijn in geval van overaanmelding en voorrangsregels. 

 

 

 

 

 

Vragen?  

 

Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje! 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/02/Lotingsspecial-De-OverstapRoute-2021-2022.pdf
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
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In deze extra OverstapRouteMail informeren wij u over de aanpassing aan de aanmeldperiode. 

 

Aanleiding voor het aanpassen van de aanmeldperiode 
Vorige week werd bekend dat basisscholen ook dit jaar van het ministerie van OCW tot 15 maart de 

ruimte krijgen om de schooladviezen af te ronden. Normaal gesproken moet dit voor 1 maart zijn 

gedaan. Dit betekent dat wederom de aanmeldperiode van De OverstapRoute wordt gewijzigd.  

 

 

Wat wordt er anders? 
De einddatum van de aanmeldperiode wordt vrijdag 25 maart, de start blijft op 

maandag 21 februari.  De centrale loting wordt gehouden op donderdag 31 maart. 

De acties die volgen uit de loting, schuiven ook één week op. Bijgevoegd vindt u een 

overzicht van de aangepaste data en een aangepaste brief voor ouders van uitgelote 

leerlingen. Deze kunt u bij de Lotingsspecial bewaren en staan op onze website. 

 

 

Wat betekent dit voor po-scholen? 
Wettelijk gezien heeft u nu de ruimte om tot 15 maart de schooladviezen af te ronden. De PO-Raad 

adviseert de basisscholen om de extra tijd alléén te gebruiken voor leerlingen bij wie u nog twijfels 

heeft. De handreiking van het SLO over schooladvisering kan behulpzaam zijn. U kunt voor een 

passend schooladvies ook afstemming zoeken met een beoogde vo-school.  

 

Wat betekent dit voor vo-scholen? 
Ouders mogen hun kind aanmelden tot en met vrijdag 25 maart. Dit geldt zowel voor de reguliere vo-

scholen als voor de vso-4 scholen.  

U bepaalt zelf op welke momenten dit gebeurt. Geeft u ouders de gelegenheid om ook op de laatste 

dag hun kind nog aan te melden? Door de verlengde aanmeldperiode heeft u ook iets meer tijd om - 

waar gewenst - met ouders en po-scholen in gesprek te gaan over de mogelijkheden op uw school. 

De zorgplichtperiode start op 25 maart of – in geval van loting – op 31 maart. 

 

Past u de aanmeldperiode aan op uw website?! U kunt hierbij de aangepaste animatie 

gebruiken die op www.deoverstaproute.nl staat als MP4 en als GIF’je. 

 

Scholen voor vso-3 en praktijkonderwijs 

Voor deze scholen verandert er niets, omdat zij niet werken met een harde einddatum en niet loten. 

 
Communicatie met ouders 
Het bericht over het uitstel voor de basisscholen komt vrij laat in het proces. Alle 

communicatiemiddelen voor ouders over De OverstapRoute zijn al verspreid en te downloaden op 

www.deoverstaproute.nl en de de ouderpagina van Koers VO over de overstap. Op deze websites 

hebben we een extra bericht geplaatst over de verlengde aanmeldperiode.  

 

Wij vragen u als po- en vo-scholen om in uw communicatie met ouders te wijzen op deze aanpassing.  

Po-scholen kunnen de aangepaste voorbeeldbrief voor ouders gebruiken.  

 

 

Vragen? 

 

Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail 

naar deoverstaproute@koersvo.nl.  
Ook kunt u gebruik maken van de online vragenuurtjes.   

 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/school-krijgt-meer-tijd-om-groep-8-leerling-kansrijk-te-adviseren
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/02/Lotingsspecial-De-OverstapRoute-2021-2022.pdf
https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking/
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/02/20210902_KoersVO_aanmeldperiode-filmpje-25mrt.mp4
http://www.deoverstaproute.nl/
http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/02/2022-02-16-Aangepaste-voorbeeldbrief-voor-ouders-over-aanmeldproces-middelbare-school-februari-2022.docx
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuur-voor-scholen


Gewijzigde data Lotingsprocedure  

i.m.v. verlengde aanmeldperiode 21 februari t/m 25 maart 

N.B. De aanmeldperiode loopt dit jaar tot en met 25 maart. Uw school kan dus pas ná 25 maart aangeven 
vol te zitten. Alle aanmeldingen tot en met 25 maart neemt u in behandeling als u de school van eerste 
voorkeur bent. 
 
Procedure op hoofdlijnen  

1. Uiterlijk maandag 28 maart vóór 12:00 uur geeft u via deoverstaproute@koersvo.nl door dat u 
moet loten, laat weten voor welk(e) niveau(‘s) of klas(sen) dit is en het aantal aangemelde 
leerlingen voor betreffende niveau(‘s) of klas(sen). U geeft aan of u zich voor een leerling beroept 
op de hardheidsclausule1.  

2. U ontvangt per ommegaande een bestand waarin u de gegevens noteert. Per leerling vult u in: 
het OT-ID, het aanmeldnummer en of de leerling voldoet aan voorrangsregel 1 en/of 2. Het 
ingevulde bestand mailt u uiterlijk 29 maart naar deoverstaproute@koersvo.nl.  

3. De loting vindt centraal plaats op donderdag 31 maart vanaf 10.00 uur en wordt verricht 
door notaris A. Autar van Notariskantoor Kooijman Autar, Straatweg 7 in Rotterdam.   

4. De notaris bepaalt door middel van digitale trekking de volgorde van de aanmeldnummers van de 
leerlingen: 

 Een leerling voor wie een beroep gedaan is op de hardheidsclausule, wordt als eerste geplaatst.  
 Als tweede worden leerlingen die voldoen aan voorrangsregels geplaatst; dit gebeurt  - indien 

aan de orde - op volgorde van de voorrangsregels. 
 Daarna bepaalt de notaris de volgorde van de door de scholen bij aanmelding toegekende 

aanmeldnummers. 
5. De notaris stelt na de loting vast welke aanmeldnummers zijn ingeloot en welke op de wachtlijst 

staan.  
6. De notaris doet hierna voor de uitgelote leerlingen nog 4 digitale trekkingen om zodoende de 

volgordenummers van de 2e t/m 5e school van voorkeur te bepalen.   
7. Na de loting krijgt u de uitslag direct per mail toegestuurd. 
8. U plaatst liefst dezelfde dag maar uiterlijk vrijdag 1 april een overzicht van de ingelote 

aanmeldnummers en de volgorde van de wachtlijst op de website van uw school en stelt ouders 
hiervan op de hoogte.  

9. Aan ouders van uitgelote leerlingen geeft u door welke volgordenummers hun kind heeft voor 
plaatsing op de school van 2e t/m 5e voorkeur. Een toelichting en een voorbeeldmail vindt u in 
hoofdstuk 2 en ontvangt u bij de lotingsuitslag. 

10. U verwerkt uiterlijk vrijdag 1 april de lotingsuitslag in OT waardoor de dossiers van de uitgelote 
leerlingen doorschuiven naar de 2e school/klas van hun voorkeurslijst. U doet dit bij voorkeur 
nadat u gecommuniceerd heeft met de ouders van uitgelote leerlingen (zie punt 11). Ouders 
ontvangen een automatische e-mail uit OT als u daarin heeft verwerkt dat hun kind is uitgeloot.2 
Nieuw in OT: contactgegevens uitgelote leerlingen 
Voor uitgelote leerlingen legt u een wachtlijst aan in de volgorde die de notaris heeft bepaald. 
Mocht u later in het jaar ouders willen benaderen vanwege vrijgekomen plekken, dan kunt u de 
contactgegevens terugvinden in OT in het menu Communicatie – contactgegevens ouders.   
 

11. Vanuit De OverstapRoute worden de vo-scholen die als 2e t/m 5e school genoemd staan 
waarschijnlijk donderdag 31 maart, maar uiterlijk vrijdag 1 april op de hoogte gebracht van de 
volgordenummers van leerlingen die mogelijk doorschuiven.  

12. Uiterlijk maandag 4 april verwerken de 2e scholen van voorkeur de uitgelote doorgeschoven 
leerlingen. We roepen de 3e t/m 5e scholen van voorkeur op om tot en met maandag 18 april 
dagelijks in OT te checken of er leerling doorgeschoven zijn en bij deze leerlingen de 
toelaatbaarheid z.s.m. te verwerken. 

 
1 In hoofdstuk 8 van De OverstapRoute staat de hardheidsclausule uitgelegd. 
2 U vindt de tekst van deze automatische e-mail in OT onder het menu ‘Overig’ en op blz. 39 van De OverstapRoute. 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/09/20210629_KoersVO_Handboek-DEF.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/09/20210629_KoersVO_Handboek-DEF.pdf


Brief/mail ouders uitgelote leerlingen 
[toevoegen eigen schoolgegevens] 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag was de centrale loting van De OverstapRoute. Helaas is uw kind daarbij uitgeloot voor de 
[invoegen naam klas of niveau] op onze school. Uw kind staat nu bij ons op de wachtlijst met 
volgordenummer [vermeld volgordenummer].  
[U kunt hier eventueel ook uw eigen tekst invoegen over hoe ouders kunnen doorgeven of zij wel of 
niet op de wachtlijst willen blijven staan]  
 
Wat gebeurt er nu?  
Het dossier van uw kind sturen wij via OnderwijsTransparant (OT) automatisch door naar de 2e school 
op uw voorkeurslijst. Als deze school al vol zit, dan gaat het dossier door naar de 3e school van uw 
lijst, en zo verder. U gaat zelf naar deze volgende school om de aanmelding daar af te ronden. 
De middelbare school die het dossier van uw kind in behandeling neemt, neemt ook contact met u op.  
 
Volgorde op school van 2e t/m 5e voorkeur 
Alle leerlingen die zich hebben aangemeld in de aanmeldperiode gaan vóór op leerlingen die zich 
vanaf 26 maart aanmelden. Daarom heeft de notaris ook extra lotingen gedaan voor alle uitgelote 
leerlingen. Op deze manier weten de middelbare scholen die dossiers van uitgelote leerlingen 
doorgeschoven krijgen, in welke volgorde ze deze moeten behandelen. Daarbij geldt dat leerlingen die 
de school als 2e voorkeur op hun lijst hebben ingevuld vóór gaan op leerlingen die de school als 3e 
voorkeur hebben. 
 
Voor uw kind heeft de notaris de volgende nummers bepaald*: 
[knip de nummers voor deze leerling uit het totaaloverzicht in bijlage 2 en plak deze in de 
onderstaande tabel] 
 

OT-ID 
(nummer 
van uw 
kind in OT) 

Volgordenummer op 
school 2 van 
voorkeurslijst 

Volgordenummer op 
school 3 van 
voorkeurslijst 

Volgordenummer op 
school 4 van 
voorkeurslijst 

Volgordenummer op 
school 5 van 
voorkeurslijst 

     
* U heeft de voorkeurslijst doorgegeven bij de aanmelding. De notaris heeft de voorkeurslijst gebruikt zoals deze 
op 29 maart door de 1e school van voorkeur is doorgegeven. 
 
 

Waarom krijg ik deze nummers?  
Alle leerlingen die zijn uitgeloot voor hun school van voorkeur krijgen van de notaris een 
volgordenummer voor de scholen 2 t/m 5 van hun voorkeurslijst. Al deze nummers beginnen vanaf 
900 en krijgen de toevoeging D (van doorgeschoven).  
De regel is dat een leerling die uitgeloot is, altijd vóór een leerling gaat die te laat is aangemeld. Door 
de toevoeging D kunnen scholen dat nu duidelijk zien.  
 
Wat betekent een nummer?  
Uw kind heeft bijvoorbeeld nummer 908D bij de 2e school van voorkeur. Dit betekent dat deze school 
het dossier als 8e van de doorgeschoven dossiers gaat behandelen. Als de 2de school al vol zit, dan 
schuiven zij het dossier verder naar de 3e school van uw lijst. Daar heeft uw kind bijvoorbeeld 
nummer 915D. Uw kind is dan nummer 15 van de doorgeschoven leerlingen.  
 
U hoeft deze nummers niet door te geven. De middelbare scholen hebben zelf de lijst met de OT-ID 
nummers én de volgordenummers gekregen en weten nu in welke volgorde zij moeten werken. 

 
 



Let op! 
Heeft u geen 2e of verdere voorkeur doorgegeven op de voorkeurslijst? Dan moet u zo snel 
mogelijk zelf uw kind aanmelden op een andere middelbare school. Heeft u hier vragen 
over? Bespreek het dan met de leerkracht van groep 8.  

 
Met vriendelijke groet,  
[naam] 



 
 
 

 

OverstapRouteMail                     8 maart 2022              

 
 

 

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-scholen 
Op 1 maart jl. stonden er 10.044 overstappers in OT. Bij 88% stond het OKR al op definitief en bij 94% 

het schooladviesformulier (dit kan voorafgaand aan het adviesgesprek al op definitief gezet worden).  

Voor het definitief maken van de laatste OKR’en en schooladviesformulieren is nog tijd tot 15 maart.  

 

Volgen van aanmeldingen op het vo 

We vragen u om – waar nodig en/of gewenst – ouders te ondersteunen bij het aanmelden op een vo-

school. Wijst u hen op de toelichting voor ouders op de ouderpagina over De OverstapRoute waar de 

OverstapRouteKaart met toelichting (in tekst en film) klaarstaat? 

 

Als u merkt dat ouders hun kind niet tijdig aanmelden, gaat u hierover dan met hen in gesprek. 

Wellicht is het voor hen toch niet duidelijk welke stappen zij moeten zetten. Zoals we in hoofdstuk 3 

van De OverstapRoute aangeven, is een proactieve rol van de po-scholen echt gewenst. U bent voor 

ouders een bekend gezicht.  

De overstap van uw leerlingen volgt u in OT via het overzicht Aanmeldstatus: 

 
 

Alternatieve aanmeldstatus 

Geeft u het in de aanmeldstatus van een leerling aan als hij/zij de overstap niet gaat maken of buiten 

onze regio naar een vo-school gaat? U kunt de alternatieve status aangeven als u op de regel van de 

leerling in het overzicht Aanmeldstatus klikt. 

Samen met u willen we de overstappers goed in beeld hebben. Als wij in onze OT-overzichten de 

vinkjes in de kolommen ‘alternatieve aanmeldstatus’ zien, weten we dat we ons geen zorgen hoeven 

te maken. Dit geldt ook voor de schoolbesturen die een monitorrol in OT hebben. 

 

Oudercommunicatie in OT 

Ouders kunnen ervoor kiezen om wel of geen OT e-mails van de vo-school te ontvangen over     

bijvoorbeeld de ingevoerde voorkeurslijst of de uitslag van de loting. Zie blz. 38 en 39 van De  

OverstapRoute. Het is aan u als basisschool om de keuze van ouders vast te leggen in OT. U  

volgt hiervoor de instructies via het overzicht Digitale oudercommunicatie: 

       

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/


 
 
 

 

OverstapRouteMail                     8 maart 2022              

 
 

 

Uitslag eventuele loting op vo-scholen 
Vorig jaar hoorde een aantal ouders via de basisschool dat hun kind uitgeloot was. Dit was en is niet 

de bedoeling; de vo-school informeert ouders. Ook niet als u in OT soms al kunt zien of een leerling 

‘op uitgeloot gezet is door de vo-school’.  
Soms moeten de vo-scholen veel ouders informeren. Zij willen dit zorgvuldig doen. Het helpt niet als 

ouders intussen ongerust naar de vo-school bellen of mailen, omdat ze van de basisschool al iets 

hebben gehoord of omdat ouders van klasgenootjes via de basisschool al iets hebben gehoord.  
De vo-school laat ouders uiterlijk vrijdag 1 april de lotingsuitslag weten en mogelijk al op 

donderdagmiddag 31 maart. 
Helpt u mee door te verwijzen naar de vo-school voor de uitslag van de loting? In de lotingsspecial die 

op www.deoverstaproute.nl staat, kunt u de brief of mail lezen die ouders van uitgelote leerlingen van 

de vo-school krijgen. 
 

Save the date: 18 en 25 mei voorlichtingsbijeenkomsten over ZIB en ISK 2022-2023 

Locaties: in nog nader te bepalen theaters met voldoende plek om elkaar te ontmoeten. 

Tijd: van 15.00 – 16.30 uur met netwerkgelegenheid tot 17.00 uur. 

 

Vanaf half april staat de informatie over ZIB 2022-2023 op www.koersvo.nl/zib, 

inclusief een aanmeldlink voor de voorlichtingsbijeenkomsten en vermelding van 

de locaties. 

 

2. Voor de vo-scholen 

 

Acties na afronding aanmeldperiode 

De aanmeldperiode is in volle gang. Omdat de volgende OverstapRouteMail pas half april verschijnt, 

willen we u alvast wijzen op twee belangrijke zaken: 

1. Mocht u na de aanmeldperiode een zorgplichttraject ingaan met een leerling, weest u zich dan 

bewust van de OT-handelingen én -mogelijkheden. Zowel wanneer u zelf de 

ondersteuningsbehoefte onderzoekt als wanneer u met toestemming van ouders het dossier 

ter inzage naar een andere school wilt doorsturen. De voorlichting hierover kunt u terugzien 

via het berichtenscherm in OT (webinar vo-rol povo). 

2. Checkt u vanaf vrijdag 1 april t/m maandag 18 april dagelijks of u uitgelote en naar u 

doorgeschoven leerlingen in OT ziet? Deze leerlingen komen binnen in het overzicht 

Aanmeldingen – aanmeldingen verwerken: 

 

 

 

We hopen dat óók uitgelote leerlingen voor de meivakantie weten 

op welke vo-school ze geplaatst kunnen worden. 

  

 

 

Plaatsingsoverleggen po-vo Koers VO 

Mocht het u in een zorgplichttraject niet lukken om een passende plek voor een leerling te vinden, dan 

kunt u ook voor hen gebruik maken van de plaatsingsoverleggen van Koers VO. Indien gewenst kunt 

u de ib’er van de po-school vragen om aan te schuiven en een toelichting op de 

ondersteuningsbehoefte te geven. 

De data in april, mei en juni, inclusief deadlines voor aanmelden en bijbehorende spelregels vindt u op 

de website van Koers VO.  

  

http://www.deoverstaproute.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/samen-een-plek-organiseren/#plaatsingsoverleg
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3. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso 

 
 
De so- en vso-contactpersonen sturen we na deze OverstapRouteMail - ter 
herinnering - een apart bericht over de VSO OverstapRouteAgenda en 
bijbehorende werkwijze.  
 

 
 
Op deze plek verwijzen we naar bladzijde 30 van De OverstapRoute. Daar staat de procedure hoe de 
vso-scholen aanmeldingen verwerken en wat er gebeurt als een vso-4 locatie vol zit.  

 

 

Vragen?  

 

Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje! 

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
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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-scholen 
 

Op naar de Eindtoets – aandacht voor de procedure m.b.t. bijgestelde adviezen 

De aanmeldperiode zit erop en is afgesloten met de Centrale Loting op 31 maart jl.. Via onze website 

houden we u op de hoogte hoeveel uitgelote leerlingen op een volgende school terecht kunnen. 

 

Vanaf half april maken de meeste leerlingen een Eindtoets. Voor een aantal van hen zult u het 

basisschooladvies heroverwegen. We wijzen u graag op de aanwijzingen hierover op vier plekken in 

De OverstapRoute, zodat u hier rekening mee kunt houden in uw communicatie met ouders, met 

name als een klas in het vo al vol is. 

1. Blz.   9 - de OverstapRouteAgenda met deadlines 

2. Blz. 14 - het hoofdstuk met toelichting voor de po-scholen 

3. Blz. 19 - het hoofdstuk met toelichting voor de vo-scholen  

4. Blz. 23 - de toelichting voor ouders bij de OverstapRouteKaart 

 

Voorlichtingsbijeenkomsten over ZIB en ISK 2022-2023 
De voorlichting is bedoeld voor leerkrachten groep 7/8 en intern begeleiders van de 

po-scholen. Belangstellenden vanuit vo-scholen, beleidsmedewerkers bij 

schoolbesturen (po en vo) en  uiteraard de collega’s van de onderzoeksbureaus 

zijn ook van harte welkom.  

Meer weten? Check www.koersvo.nl/zib. Hier leest u wat u bij de 

voorlichtingsbijeenkomsten kunt verwachten. Ook vindt u er alle informatie over ZIB 

schooljaar 2022-2023.  

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via deze link. 

 

2. Voor de vo-scholen 

 

Actualiseren brugklasbeheer 

Conform de OverstapRouteAgenda plaatsen we nu wekelijks een actueel overzicht van 

beschikbare brugklasplekken bij reguliere vo-scholen op www.deoverstaproute.nl en de 

ouderpagina over De OverstapRoute.  

 

Zorgt u ervoor dat uw brugklasbeheer in OT steeds op orde is? U volgt hiervoor de instructies in OT 

en/of blz. 9 van de Handleiding OT bij De OverstapRoute.  

Ouders die nog een plek op een vo-school zoeken, verwijzen we naar deze overzichten! 

 

Verwerken doorgeschoven leerlingen vanuit de Centrale Loting 

Nogmaals het verzoek om t/m maandag 18 april dagelijks na te gaan of u uitgelote en 

naar u doorgeschoven leerlingen in OT ziet. Mocht u deze kunnen verwachten, dan heeft 

u op donderdag 31 maart hierover van ons een bericht ontvangen met de volgorde van 

verwerking conform de loting bij de notaris. Deze leerlingen komen binnen in het overzicht 

Aanmeldingen – aanmeldingen verwerken. 

Wacht u – conform blz. 11 van de Lotingsspecial – met het toelaten van leerlingen die zich na de 

aanmeldperiode hebben aangemeld. Tot en met 18 april kunt u doorgeschoven leerlingen verwachten. 

 

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#actueel-overzicht-beschikbare-brugklasplekken
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/09/20210629_KoersVO_Handboek-DEF.pdf
http://www.koersvo.nl/zib
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8vyTC12IVDBDqVogazz-t_5UMDY2SzA1MEMzMkZHWEhOVzBHTFo5N1BSRi4u
http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/01/Handleiding-OT-bij-De-OverstapRoute-versie-december-2021-1.pdf
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3. Voor de po- en vo-scholen 

 

Start mediacampagne Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022   
Nu de meeste leerlingen van groep 8 weten op welke vo-school ze geplaatst 

zijn, wordt een mediacampagne gestart over de Week van de Warme 

Overdracht po-vo en brengen we de programmaonderdelen onder de aandacht. 
 

Vanuit De OverstapRoute wordt dit jaar, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, ingezet op 

een Week van de Warme Overdracht po-vo. De week is gepland van 13 juni tot en met 17 juni 2022 

en is in plaats van de centraal georganiseerde tafeltjesmiddagen die voorgaande jaren plaatsvonden 

in Rotterdam. Het is een week waarin de warme overdracht van leerlingen tussen basisscholen en 

middelbare scholen extra aandacht krijgt in de hele regio van Koers VO. (NB. Bij leerlingen met een 

extra ondersteuningsvraag gaan we ervan uit dat de warme overdracht al tijdens de intake periode 

heeft plaatsgevonden.) We vragen scholen om in ieder geval déze week beschikbaar te zijn voor 

warme overdrachten. Leerlingen kunnen daardoor een goede overstap maken met een betere start en 

aansluiting op het vo. Basisscholen en middelbare scholen kunnen blijven doen wat in de praktijk al 

werkt en al bestaande contacten en activiteiten behouden. Scholen die nog stappen willen maken, 

stimuleren we om in actie te komen.   
Bij deze OverstapRouteMail ontvangt u een poster in pdf om uit te printen en op te hangen in de 

school/personeelsruimte. Een digitale poster is te vinden op de website van De OverstapRoute. 
 

Wat kunt u de komende periode nog verwachten? 
Een digitale factsheet met informatie voor een zachte landing in het vo en een checklist.  
Noëlle Pameijer1 heeft speciaal voor de Week van de Warme Overdracht een artikel geschreven over 

Handelingsgerichte warme overdrachten. Er is ook een filmopname van haar gemaakt. De 

verspreiding vindt plaats via een fysieke Ansichtkaart met QR-code. Eind mei worden de 

ansichtkaarten, in een enveloppe van Koers VO, via PostNL verstuurd naar alle scholen; deze zijn 

bestemd voor leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1. 
Maandag 13 juni is er een speciale editie van de OverstapRouteMail, die geheel gewijd is aan de 

Week van de Warme Overdracht po-vo. Houdt deze week ook iedere dag de LinkedIn post van 

Koers VO in de gaten. 

 

 

STAP-coaches, een samenwerking tussen Koers VO en PPO Rotterdam 
 In samenwerking met Koers VO is PPO Rotterdam vorig schooljaar gestart met een 
STAP-coach arrangement. Het gaat om procesbegeleiding via een beproefde 
methodiek om de overstap naar het vo soepel te laten verlopen.  
 
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag in het reguliere po die al bekend zijn bij PPO 
Rotterdam en die naar een reguliere vo-school gaan, komen in aanmerking voor deze extra warme 
overdracht. De aanmelding voor het arrangement verloopt via de PPO-schoolcontactpersoon van de 
basisschool.  
 
De po-scholen en vo-scholen waar deze aangemelde leerlingen uitstromen en instromen, zullen de 
komende tijd benaderd worden door de STAP-coaches van PPO Rotterdam voor de opstart van het 
arrangement.  
  

  

 
1 Home - HGW Noëlle Pameijer (hgw-noelle-pameijer.nl) 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/20220331_Koers-VO_Warme-overdracht_Poster-v5.pdf
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#week-van-de-warme-overdracht-po-vo-2021-2022
https://hgw-noelle-pameijer.nl/
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4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso 

 
Aan het einde van de aanmeldperiode werd duidelijk dat er veel meer aanmeldingen op een aantal 
vso-4 scholen zijn gedaan dan er plekken beschikbaar waren. Op dit moment vinden er verschillende 
bestuurlijke overleggen plaats over oplossingsrichtingen.  
Ouders van leerlingen die nog niet geplaatst kunnen worden, krijgen half april via de vso-school van  
aanmelding nader bericht. Zij hebben hierover op 28 maart jl. een brief ontvangen.  
 
Samen met de vso-aanbieders zullen we half april ook de basisscholen informeren over de werkwijze 
bij overaanmelding. 

 

Vragen?  

 

Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje! 

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
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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 
 
Save the Date: PO-VO conferentie woensdagmiddag 12 oktober 2022 
In de bijlage leest u hoe u op de hoogte gehouden kunt worden. Geeft u uw interesse uiterlijk 25 mei 
aan! Mogelijk is deze conferentie ook interessant voor collega’s die deze OverstapRouteMail niet 
ontvangen. Wilt u deze Save the Date aan hen doorsturen, zodat zij ook hun interesse aan kunnen 
geven?  
 
Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022   

In de vorige OverstapRouteMail hebben wij een digitale poster gedeeld over De 
Week van de Warme Overdracht. Een digitale factsheet met informatie over een 
zachte landing in het vo en tevens checklist had u nog van ons tegoed. Bij deze 
OverstapRouteMail ontvangt u een pdf om te printen. Noëlle Pameijer1 heeft 
speciaal voor onze Week van de Warme Overdracht po-vo een artikel 
geschreven over handelingsgerichte warme overdrachten en er is een 
filmopname gemaakt. De link naar dit filmpje wordt verspreid via een fysieke 
ansichtkaart met QR-code. Eind mei worden deze ansichtkaarten in een 
enveloppe van Koers VO verstuurd naar alle scholen. De ansichtkaarten zijn 
bestemd voor leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1. 

Uitslag Eindtoetsen, heroverwegingen en eventuele herziening van adviezen 
 
Uitslag Eindtoets soms pas rond 20 mei 
Conform de OverstapRouteAgenda verwerken de po-scholen de uitslag van de Eindtoetsen en de 
herziene adviezen uiterlijk 1 juni in OT. 
Helaas komt van sommige Eindtoetsen de uitslag pas rond 20 mei binnen en zijn er in de week erna 2 
vrije dagen vanwege Hemelvaart. Het kan voor de po-scholen dus een uitdaging zijn om alle 
oudergesprekken op tijd ingepland te krijgen.  
We vragen de po-scholen om de deadline zo goed als mogelijk aan te houden. De vo-scholen moeten 
in juni namelijk hun formatie definitief maken.  

Aan de andere kant vragen we begrip van de vo-scholen als het de po-scholen 
niet altijd lukt om 1 juni alles afgerond te hebben.  
Houdt u onderling contact met elkaar over de voortgang?  
 

Verzoek aan de po-scholen 
Ouders verwachten soms dat hun kind na een bijgesteld advies automatisch in een andere klas op 
dezelfde school geplaatst zal worden. Dit is niet altijd aan de orde. De klas waar de leerling al 
geplaatst was, kan een brede brugklas zijn waar al les gegeven wordt op het niveau van het 
bijgestelde advies. Of de klas met het niveau van het herziene advies is vol.  
Op blz. 19 en 23 van De OverstapRoute kunt u lezen welke situaties zich voor kunnen doen, hoe de 
vo-scholen handelen en wat hierover voor ouders is opgenomen in de toelichting op de 
OverstapRouteKaart. Wilt u ouders hierop wijzen als u het herziene advies met hen bespreekt?   

 
1 Home - HGW Noëlle Pameijer (hgw-noelle-pameijer.nl) 
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Profielbladen Eindtoets 
Ook dit jaar kunnen de po-scholen de profielbladen van de Eindtoets niet via OSO in OT importeren. 
De po-scholen kunnen ze wel handmatig als bijlage aan het dossier toevoegen. Het is veel werk om 
dat voor alle leerlingen handmatig te doen. 
In overleg met de schoolbesturen is besloten dat de po-scholen de profielbladen alleen op verzoek 
van de vo-scholen bijvoegen voor specifieke leerlingen. Sommige vo-scholen delen bijvoorbeeld 
niveauklassen rekenen en begrijpend lezen in op basis van de toetsuitslagen.  
 

Eindtoets handelingen in OT afronden voor alle leerlingen  
Op blz. 10 van de Handleiding OT bij De OverstapRoute, in de handleidingen van 
OT (via Help) én in de OT Eindtoetsformulieren kunt u lezen welk handelingen er 
van u als po- en vo-school verwacht worden. Wilt u deze a.u.b. voor alle leerlingen 

doen? Veel acties kunt u in bulk doen.  
U helpt elkaar ermee. Als alle stappen zijn gedaan, ziet de vo-collega of er een herzien advies aan de 
orde is en ziet de po-collega dat het herziene advies door de vo-school is verwerkt.  
 

Nieuw in OT voor de vo-scholen:  
In het overzicht Toegelaten leerlingen geeft een oranje regel voortaan aan dat het 
schooladvies is herzien door de basisschool. De oranje regel verdwijnt zodra u heeft 
aangegeven of het plaatsingsbesluit hierdoor gewijzigd is en het eindtoetsformulier VO is 
verwerkt.  

 
Vriendelijk verzoek aan de vo-scholen: Wilt u onderaan het Eindtoetsformulier ‘ja’ antwoorden als u 
het Eindtoetsformulier heeft verwerkt?  

 
Dan wordt bij uw schoolbestuur en bij De OverstapRoute in OT zichtbaar dat voor deze leerling de 
handelingen zijn afgerond. Uw bestuurscontactpersoon hoeft dan geen navraag meer bij u te doen. 
 
 

2. Voor de vo-scholen 
 
Overzicht beschikbare brugklasplekken 
Wekelijks plaatsen we een actueel overzicht van beschikbare brugklasplekken bij reguliere vo-scholen 
op www.deoverstaproute.nl en de ouderpagina over De OverstapRoute. De versie van dit moment 

treft u als bijlage aan. We krijgen signalen dat er klassen vol zitten terwijl op de 
overzichten nog grote aantallen beschikbare plekken staan. Past u de beschikbare 
plekken a.u.b. steeds aan? U helpt ouders en basisscholen er enorm mee als u het 
overzicht up to date houdt. 

 
Na de bijgestelde adviezen kan het gebeuren dat er in een klas die nu vol is, plekken beschikbaar 
komen. Als u het aantal in OT aangeeft, verschijnt uw school met die klas weer op het overzicht van 

beschikbare plekken.  
Houdt u er rekening mee dat u vrijgekomen plekken eerst aanbiedt aan ouders die 
eventueel bij u op de wachtlijst staan? 
 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/01/Handleiding-OT-bij-De-OverstapRoute-versie-december-2021-1.pdf
http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/
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3. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso 
 
Wekelijks is er contact tussen de vso-4 schoolbesturen en Koers VO over leerlingen die nog een plek 
nodig hebben. Op de websites van De OverstapRoute plaatsen we actuele overzichten van 
beschikbare vso-brugklasplekken. Een aantal vso-scholen kan alsnog extra plekken aanbieden, soms 
op een andere locatie. Daarnaast is er contact met reguliere vo-scholen die aangeven dat zij een 
kleine klas voor deze leerlingen kunnen maken met expertise vanuit Horizon of Yulius en 
ondersteuning vanuit Koers VO. Soms kan een reguliere vo-school de benodigde ondersteuning 
aanbieden.  
Via de vso-scholen zullen ouders gewezen worden op de mogelijkheden. 

 
Vragen?  
 
Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar 
deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje! 

https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/#actueel-overzicht-beschikbare-brugklasplekken
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/#actueel-overzicht-beschikbare-brugklasplekken
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
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 Speciale editie 

Week van de Warme Overdracht po-vo 

Dit is een speciale editie van de OverstapRouteMail voor de start van de Week van de Warme 

Overdracht po-vo. 

De Week van de Warme Overdracht po-vo 13 juni t/m 17 juni 
Vandaag start de Week van de Warme Overdracht po-vo. De warme overdracht van leerlingen tussen 

basisscholen en middelbare scholen krijgt deze week extra aandacht in de regio van Koers VO. De 

OverstapRoute organiseert de Week van de Warme Overdracht in samenwerking 

met de gemeente Rotterdam en andere partners van Samenwerkingsverband Koers 

VO. Inmiddels is een mediacampagne in gang gezet met als doel het belang van een 

warm overdrachtsmoment voor de leerling onder de aandacht te brengen bij scholen, 

besturen en gemeenten. De bedoeling is dat de leerling een soepele overstap kan 

maken naar het vo en dat po en vo elkaar steeds beter leren kennen.  

Jaarlijks wordt een wisselend thema extra belicht. ‘Een soepele overgang voor iedere 

leerling' is het thema van 2022.  

Noëlle Pameijer heeft in opdracht van Koers VO een artikel geschreven over een handelingsgerichte 

warme overdracht. In een speciaal opgenomen filmpje geeft Noëlle op haar enthousiaste wijze een 

beknopte uitleg. Onder het kopje  ‘Mediacampagne’ leest u wat u deze week nog kunt verwachten.    

Noëlle Pameijer: ’Begin goed in het VO dankzij een warme 

overdracht vanuit het PO!’  
Noëlle Pameijer1 heeft speciaal voor deze eerste editie van de Week 

van de Warme Overdracht po-vo het artikel met bovenstaande titel 

geschreven. Noëlle heeft boeken geschreven over handelingsgericht 

werken (HGW) in het basis- en voortgezet onderwijs en 

handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in de jeugdzorg en het onderwijs. 

In dit artikel beschrijft Noëlle het belang van een handelingsgerichte 

warme overdracht vanuit het po om een soepele overstap te kunnen 

maken naar het vo. De vraag is wanneer een warme overdracht 

handelingsgericht is en of voor iedere leerling dezelfde overdracht nodig 

is. Noëlle gebruikt voor dit vraagstuk de driehoek met de drie niveaus 

van onderwijs en ondersteuning uit haar boek ‘Handelingsgericht 

werken, samenwerken aan schoolsucces’.  

Lancering promotiefilmpje met Noëlle Pameijer 

Vanuit Koers VO is een kort filmpje met Noëlle gemaakt voor de Week van de Warme Overdracht po-

vo. Noëlle Pameijer belicht in dit filmpje de onderdelen uit haar artikel. Vandaag start de brede 

lancering van dit filmpje.  

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/05/Artikel-Noelle-Pameijer-DEF.pdf
https://youtu.be/TdPts3iem2I
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               Speciale editie  

 
                                                                      
                                               Week van de Warme Overdracht po-vo 
                                  

 

Mediacampagne  
In de OverstapRouteMails van april en oktober hebben wij een digitale 

poster en een digitale factsheet met informatie over een zachte landing 

in het vo met u gedeeld.   

Begin juni is een fysieke ansichtkaart  in een enveloppe van Koers VO 

naar alle scholen verstuurd. De ansichtkaarten zijn bestemd voor 

leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1. Op de ansichtkaart is via QR-

codes het genoemde artikel en filmpje van Noëlle Pameijer te scannen 

en er zijn 'Bespreekpunten voor een warm overdrachtsgesprek po-vo', 

om direct te gebruiken.  

De afgelopen weken hebben we LinkedIn berichten verstuurd als 

vooraankondiging van de Week van de Warme Overdracht po-vo.   

 

Wat kunt u deze week nog verwachten?  
Iedere dag van de week kunt u een LinkedIn bericht verwachten met 

tips en tools, en do's en don'ts voor een succesvolle warme 

overdracht en een soepele overstap voor iedere leerling naar het vo.  

Vandaag is dus de lancering van het filmpje met Noëlle 

Pameijer. Dinsdag 14 juni kunt u op onze website en via onze 

LinkedIn een interview lezen met Saïd Kasmi, de huidige wethouder 

van onderwijs in Rotterdam. Vanuit De Overstaproute is hij 

geïnterviewd over zijn ideeën ten aanzien van leerlingen die de 

overstap maken van po naar vo. De rest van de week krijgt u van 

ons allerlei andere interessante weetjes. Houd dus deze week onze 

website en onze LinkedIn in de gaten. 

 

Tot slot 
Vanuit De OverstapRoute wensen wij u veel succes bij alle warme overdrachten die plaats vinden!    
Wij zijn benieuwd naar succesvolle initiatieven die tussen po- en vo- scholen plaatsvinden in het teken 

van een warme overdracht en het elkaar beter leren kennen. De ervaring van de één kan een idee zijn 

voor een ander. Het plan is om in een volgende OverstapRouteMail een selectie van Good Practices 

te publiceren. Uw successen en goede ideeën kunt u delen via deoverstaproute@koersvo.nl  

 

Vragen?   

Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje!  

 

 

Aanmelden voor de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl.   

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/20220331_Koers-VO_Warme-overdracht_Poster-v5.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/20220331_Koers-VO_Warme-overdracht_Poster-v5.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/04/20220412_Koers-VO_Warme-Overdracht_Factsheet-v4.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/06/20220512_Koers-VO_Warme-Overdracht_Ansichtkaart-A5-DRUK.pdf
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#week-van-de-warme-overdracht-po-vo-2021-2022
https://www.linkedin.com/company/samenwerkingsverband-koers-vo/mycompany/?viewAsMember=true
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
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RECTIFICATIE: nu met goede data OT-trainingen! 
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 
 
Dringend beroep: voor ALLE leerlingen de eindtoetsen in OT verwerken 
 
Herhaling van bericht ‘Eindtoets handelingen in OT afronden voor alle leerlingen’ uit de 
OverstapRouteMail van 17 mei jl.: 
 

In de Handleiding OT bij De OverstapRoute (pagina 10), in de handleidingen van OT 
(via Help) én in de OT Eindtoetsformulieren, kunt u lezen welk handelingen er van u als 
po- én vo-school verwacht worden. Wilt u deze a.u.b. voor alle leerlingen doen? 
Veel acties kunt u in bulk doen.  

 
N.B.1. De uitslag van de Eindtoets is onderdeel van het OKR;  er is dus een wettelijke 
verplichting voor de po-scholen om deze gegevens door te geven aan de vo-scholen (in onze 
regio via OT). Voor 20% van alle po-leerlingen is de uitslag van de Eindtoets op dit moment nog 
niet bekend op de vo-school.  
 
N.B.2. Bovenstaande gaat niet over de profielbladen die de po-school handmatig aan het dossier kan 
toevoegen voor een (enkele) leerling, op verzoek van een vo-school. 
 
Terugblik: Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022 
De week van de Warme Overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Onze mediacampagne heeft u 

kunnen volgen via De OverstapRouteMail en onze 
LinkedIn berichten. Begin juni zijn fysieke kaarten naar alle 
scholen in de Koers VO regio gestuurd. Hopelijk heeft uw 
school een exemplaar ontvangen. Heeft uw school geen 
kaart ontvangen? Laat het ons weten, want er zijn nog een 
aantal kaarten beschikbaar.  
Via LinkedIn is een interview met wethouder Saïd Kasmi 
gedeeld. Deze is ook op onze website te vinden.  

 
Deel uw ervaringen met ons 
Graag horen we hoe u de Week van de Warme Overdracht po-vo heeft beleefd. We zijn nog op zoek 
naar succesvolle initiatieven, die tussen po- en vo- scholen plaatsvinden in het teken van een warme 
overdracht en het elkaar beter leren kennen. De ervaring van de één kan een idee zijn voor een 
ander. De good practice verhalen willen we in een volgende OverstapRouteMail publiceren. Uw 
successen en goede ideeën kunt u delen via deoverstaproute@koersvo.nl. 
 
Update: POVO Conferentie woensdagmiddag 12 oktober 2022 
In de bijlage leest u meer over het programma van de POVO Conferentie. Mogelijk is deze conferentie 
ook interessant voor collega’s die deze OverstapRouteMail niet ontvangen. Wilt u deze save the date 
aan hen doorsturen?  
 

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/06/8.-OverstapRouteMail-17-mei-2022-v2.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/01/Handleiding-OT-bij-De-OverstapRoute-versie-december-2021-1.pdf
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/06/Interview-wethouder-Said-Kasmi.pdf
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De nieuwe OverstapRoute 2022-2023 komt eraan! 
Zoals inmiddels te lezen is op onze website, vindt de aanmeldperiode 
volgend schooljaar plaats van 20 februari t/m 17 maart 2023. 
De materialen van De OverstapRoute 2022-2023 verschijnen in de eerste 
week na de zomervakantie op www.deoverstaproute.nl. Meteen daarna 
kunnen alle po- en vo-scholen via de post het handboek en de poster 
verwachten; voor de po-scholen aangevuld met ansichtkaarten voor ouders en leerlingen. Zorgt u 
ervoor dat het postadres van uw school goed in OT staat?  
 
N.B. De presentatie over ZIB en ISK van afgelopen bijeenkomsten in mei, zijn terug te vinden op 
www.koersvo.nl/zib. ZIB is de eerste stap van De OverstapRoute en start eind groep 7. 
 
 
2. Voor de po-scholen 
 

Save the date: OT training  
Op dinsdag 27 september is er weer een online OT-training voor basisscholen.  
Van 14.00 tot 15.00 uur neemt Wendy Warink van OT ons mee door de hele 
basisschoolrol van de POVO-module. Aanmelden voor dit gedeelte van de 
training kan via deze link.  

 
Van 15.15 uur tot 15.45 uur zal zij inzoomen op de ouderrol in OT. Aanmelden voor dit gedeelte van 
de training kan via deze link. De trainingen zijn na afloop terug te zien via het berichtenscherm in OT. 
Vragen stellen kan alleen tíjdens de training. 
 

3. Voor de vo-scholen 
 
Overzicht beschikbare brugklasplekken 
In de OverstapRouteMail van 17 mei vroegen we uw aandacht voor het actueel houden van uw 
brugklasbeheer in OT. Veel scholen hebben dit op orde; een aantal scholen helaas nog niet. We 
hebben onze contactpersonen bij de schoolbesturen gevraagd hier actief op te monitoren en zo nodig 
het gesprek met de scholen aan te gaan. 
 
Brugklasbeheer tot 1 oktober bijhouden! 
Met de schoolbesturen hebben een afspraak gemaakt dat de vo-scholen tot 1 
oktober het brugklasbeheer actueel houden. Zodoende kunnen verhuizers in de 
zomervakantie ook nagaan op welke vo-scholen nog plekken beschikbaar zijn.  
Na de zomervakantie staat in OT automatisch het nieuwe schooljaar klaar. Via 
Overig – Wissel schooljaar kunt u het huidige brugklasbeheer alsnog 
actualiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.deoverstaproute.nl/
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2022/05/Presentatie-Voorlichting-ZIB-ISK-18-en-25-mei-2022-DEF.pdf
http://www.koersvo.nl/zib
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-voor-basisscholen-27-september-2022
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-ouderrol-voor-basisscholen-27-september-2022
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Save the date: OT training  
Op maandag 10 oktober is er weer een online OT-training voor de vo-scholen 
over de POVO-module.  
Van 14.00 tot 15.00 uur neemt Wendy Warink van OT ons mee door de hele vo-rol 
van de POVO-module. Aanmelden voor dit gedeelte van de training kan via deze 
link.  

 
Van 15.15 uur tot 16.00 uur zal zij inzoomen op de zorgplichttools in OT. Aanmelden voor dit 
gedeelte van de training kan via deze link. 
De trainingen zijn na afloop terug te zien via het berichtenscherm in OT. Vragen stellen kan alleen 
tíjdens de training. 
 
 
4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso 
Voor een (beperkt) aantal leerlingen uit de regio van Koers VO is het nog spannend of er voor de 
zomervakantie een passende plek gevonden zal zijn. Ouders van leerlingen die voor de 
zomervakantie nog geen plek hebben, krijgen via de vso-school een bericht over het proces. De stand 
van zaken en hoe het proces verder gaat, zal binnenkort ook gedeeld worden met de basisscholen.  
 
N.B. Leerlingen die op een wachtlijst voor een vso-voorkeursschool staan en geen aanmelding 
hebben op een andere beschikbare school, blijven ingeschreven op de huidige basisschool! 
Een aanmelding elders betekent dat ouders de unieke code overhandigen aan de andere vso-school 
waar nog plek is, zodat deze school het dossier in kan zien om een toelatingsbesluit te nemen.  
Wilt u ouders daarop wijzen als zij er nu voor kiezen om op een wachtlijst te blijven staan en geen 
aanmelding op een beschikbare plek elders te doen? 
 
 
 
 

Team De OverstapRoute bedankt u 
voor de prettige samenwerking 

en wenst u een fijne zomervakantie! 
 

 
 

 
Vragen?  
 
Heeft u nog vragen, kijk op deoverstaproute.nl, mail naar 
deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje! 

https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-po-vo-module-voor-vo-scholen-10-oktober-2022
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-po-vo-module-voor-vo-scholen-10-oktober-2022
https://koersvo.webinargeek.com/voorlichting-ot-zorgplicht-tool-voor-vo-scholen-10-oktober
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/#online-vragenuurtje
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