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Deze presentatie

Inhoud

De OverstapRouteKaart met alle processtappen

• Uitstapje website De OverstapRoute en OT-acties
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1.Voorlopig schooladvies

De OverstapRoute

Eind groep 7/begin groep 8

Voorlopig schooladvies door de basisschool aan ouders.
Ouders kunnen hiermee op zoek naar een geschikte vo-
school zie ook de ouderpagina over De OverstapRoute

Informatie over vo-scholen in de buurt:
• www.koersvo.schoolprofielen.nl
• www.scholenopdekaart.nl
• eigen websites van middelbare scholen/De 

ondersteuningscoördinator kan meedenken in wat er 
mogelijk is op de school

Om ouders te informeren over de procedure van De 
OverstapRoute is er een PP die basisscholen hiervoor kunnen 
gebruiken.Powerpoint-basisscholen-voor-
voorlichtingsavonden-met-ouders-2022-2023.pptx (live.com)

https://www.koersvo.nl/ouders-overstaproute/
https://koersvo.schoolprofielen.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.koersvo.nl/images/documents/Powerpoint-basisscholen-voor-voorlichtingsavonden-met-ouders-2022-2023.pptx


2. Aanmelden vso-3, vso-4 en pro
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• A. vso-3 (Hoofdstuk 7)
Aanmelden kan vanaf september 2022 (op volgorde van 
binnenkomst)

• B. vso-4
Aanmelden vanaf januari 2023 t/m 17 maart (op volgorde van 
binnenkomst)

• C. Praktijkonderwijs (pro)
Aanmelden vanaf januari 2023 t/m 17 maart (op volgorde van 
binnenkomst)



3. & 4. Zorgleerling in beeld (ZIB)
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• ZIB is een IQ onderzoek ten behoeve van de TLV voor praktijkonderwijs 
(pro) of de aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

• De school voor praktijkonderwijs of vmbo vraagt de TLV of aanwijzing  aan. 
Naast andere criteria is een IQ-onderzoek een voorwaarde

• Via ZIB kan vanaf september tot 1 oktober een IQ onderzoek aangevraagd 
worden bij Koers VO. Zie voor de criteria en verdere informatie 
www.koersvo.nl/zib

• Van oktober t/m december worden de onderzoeken afgenomen door de 
onderzoeksbureaus. Zorgleerling in beeld - Koers VO

• Uitstapje naar OT – ZIB formulier
• N.B. Training OT voor basisscholen van 27 september jl. is terug te zien via 

het berichtenscherm in OT!

http://www.koersvo.nl/zib
https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/zorgleerling-in-beeld-2/#contactgegevens-de-zorgleerling-in-beeld


5. Bezoek open dagen
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November 2022 tot en met februari 2023

• Wijs ouders op de open dagen van de VO-scholen om de 
school te leren kennen en sfeer te proeven
Kijk op www.koersvo.schoolprofielen.nl of op de website
van de vo-school

Let op: sommige scholen hebben een aparte selectieprocedure 
(enkele klassen van het Thorbecke College voor sport en dans 
en de HAVO/VWO voor muziek & dans) of een 
vaardigheidstoets (bijv. tweetalig)

https://koersvo.schoolprofielen.nl/


6. Adviesgesprek
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Januari – februari 2023

Het advies gesprek vindt plaats voor 1 maart.
In het adviesgesprek wordt het definitieve 
schooladvies gedeeld met ouders en leerling en 
wordt het OKR besproken. 

Ouders ontvangen:

• een adviesformulier met unieke code om de leerling 
aan te melden

• een voorkeurslijst met vo-scholen die passen bij het 
advies

• Uitstapje naar OT – OKR + communicatiekeuze 
ouders



7.A De aanmeldperiode

• Voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 (vso-
3): vanaf september 2022

• praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs cluster 4 (vso-4): vanaf januari
2023

• vmbo (incl. lwoo), havo, vwo, gymnasium: 
vanaf 20 februari 2023

• Voor iedereen:
uiterlijk 17 maart 2023 aanmelden!
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20 februari t/m 17 maart
Ouders melden hun kind 
aan op de vo-school van 
de eerste keuze.



7a. Aanmelden bij 
voortgezet speciaal onderwijs
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Stappen

Adviesgesprek vso-3 : vanaf september
Aanmelden vso-3 : vanaf september

Adviesgesprek vso-4 : vóór januari
Aanmelden vso-4 : januari t/m 17 maart

• Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van Koers VO nodig
• De vso-school vraagt deze toelaatbaarheidsverklaring aan
• Geen voorkeurslijst invullen bij aanmelding op een vso-school
• Geen loting: samen met Koers VO zorgen de vso-scholen voor voldoende    

plekken voor alle leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben
• Dossiers worden op volgorde van binnenkomst
• Meer informatie: www.koersvo.nl/vso en in hoofdstuk 7 van De OverstapRoute

https://www.koersvo.nl/naar-speciaal-onderwijs/


7b. Aanmelden bij praktijkonderwijs
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Stappen

Adviesgesprek: uiterlijk in januari
Aanmelden: januari t/m 17 maart

• Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van Koers VO nodig

• De school voor praktijkonderwijs vraagt deze 
toelaatbaarheidsverklaring aan

• Geen loting: de scholen voor praktijkonderwijs zorgen samen voor 
voldoende plekken voor alle praktijkleerlingen



7c. Aanmelden bij vmbo t/m 
gymnasium
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Stappen

Adviesgesprek: vóór 1 maart
Aanmelden: 20 februari t/m 17 maart

• Ouders melden aan bij de eerste school van voorkeur

• Ouders leveren het adviesformulier in met de unieke 
code en de ingevulde voorkeurslijst 

• Binnen de aanmeldperiode tot 17 maart maakt de 
aanmelddatum voor de volgorde niet uit

• Vanaf 17 maart geldt de zorgplicht termijn voor de vo-
scholen. 



20 februari t/m 17 maart 2023

Alle kinderen die in de aanmeldperiode 
aangemeld worden, hebben evenveel kans op 
een plek. Het maakt dus niet uit of de leerling aan 
het begin of aan het einde van deze periode 
wordt aangemeld tot uiterlijk 17 maart!
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De aanmeldperiode



7d. Plaatsing op een vo-school
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Na de aanmeldperiode

De vo-school geeft ouders zo snel mogelijk bericht over de 
plaatsing. 
Scholen hebben zes weken de tijd om een besluit te nemen. 
Voor de meivakantie weten de meeste leerlingen op welke 
school ze geplaatst zijn.

Misschien:
• is de leerling meteen geplaatst
• zijn er teveel aanmeldingen en moet de school loten
• heeft de school meer tijd nodig om een besluit te nemen omdat 

de leerling extra ondersteuning nodig heeft (hier mag de 
school 6-10 weken de tijd voor nemen)

In alle gevallen krijgen ouders bericht van de vo-school



7.B Centrale loting
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23 maart 2023

Als een school meer aanmeldingen heeft dan plekken op de school, dan doet de school 
voor die klas(sen) mee aan de centrale loting op 23 maart bij een notaris*

Ouders krijgen uiterlijk 24 maart bericht van de betreffende vo-school

Uitgeloot?
De leerling staat op een wachtlijst bij de 1e school van voorkeur
• het dossier van de leerling gaat automatisch naar de volgende school op de 

voorkeurslijst
• Ouders moeten dan zelf naar deze volgende school om hun kind daar aan te melden

• Dit geldt niet voor praktijkonderwijs en vso-scholen

• Uitstapje naar OT – volgen van aanmeldingen van leerlingen



8.Centrale eindtoets en 
schooladvies
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Vóór 1 juni 2023

Is de uitslag van de eindtoets hoger dan het schooladvies?

Het schooladvies wordt heroverwogen en heeft als uitkomst de 
volgende opties:
- het schooladvies kan naar boven worden bijgesteld
- het schooladvies blijft hetzelfde
• naar beneden bijstellen kan niet



9. Een hoger schooladvies?
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Begin juni 2023

• Ouders kunnen leerling op zelfde vo-school aanmelden voor een andere klas

• Ouders melden aan op een andere school, die nog plek heeft, en krijgen 
een nieuw adviesformulier en voorkeurslijst met unieke code

• Let op andere klassen en scholen kunnen al vol zitten! 
Op de website van De OverstapRoute staan de nog beschikbare
brugklasplekken, die wekelijks wordt bijgehouden

• Uitstapje naar OT – overzicht Eindtoetsen + definitief maken van bijgestelde adviezen én 
alle Eindtoetsformulieren.



Welke scholen doen mee?
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Regio Koers VO

De afspraken van De OverstapRoute gelden voor vo-scholen in:
Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d 
IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Lekkerkerk, Ridderkerk.

Vo-scholen in de regio Koers VO die niet loten bij overaanmelding:
- Gemini College Ridderkerk
- Gemini College Lekkerkerk 



Vragen?
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ouderpagina over De OverstapRoute
en download de OverstapRouteKaart met 
toelichting voor ouders.

www.deoverstaproute.nl

https://www.koersvo.nl/ouders-overstaproute/
http://www.deoverstaproute.nl
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