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1. Voor po/s(b)o-scholen 
 

Nieuw in OT: OKR pas op definitief ná vastleggen communicatiekeuze ouders 

Mede op advies van het Adviesplatform van De OverstapRoute hebben we onderzocht of we 

een automatische check in OnderwijsTransparant (OT) konden inbouwen m.b.t. het 

vastleggen van de oudercommunicatie. Hiermee bedoelen we: vastleggen óf en zo ja hóe 

ouders via OT geïnformeerd willen worden over de aanmeldstatus op het vo, o.a. als de 

voorkeurslijst is ingevoerd of als hun kind onverhoopt uitgeloot is. (In geval van het 

ontvangen van automatische e-mails: zie hiervoor blz. 42 - 44 van De OverstapRoute. Over 

de ouderrol is een OT-training terug te kijken via het berichtenscherm van OT.) 

 

Het implementeren van de automatische check is – eerder dan verwacht - gelukt. Het OKR 

kan sinds 1 december pas op definitief worden gezet nadat de communicatiekeuze van 

ouders is vastgelegd.  

N.B. Voor álle ouders die in OT zijn ingevoerd, moet u de keuze 

vastleggen! Dit doet u via het overzicht ‘digitale oudercommunicatie’: 

 
 

 

Tip:  

Lukt het niet meer om m.n. ouders van leerlingen die naar vso of praktijkonderwijs 

uitstromen, hierover te spreken vóórdat zij hun kind gaan aanmelden (vanaf 

januari), dan kunt u vooralsnog de keuze ‘geen communicatie’ aanvinken. 

Deze keuze kunt u op elk moment nog wijzigen. Meer informatie vindt u op 

blz. 4 in de Handleiding OT bij De OverstapRoute.  

Overigens zal de vo-school van aanmelding zelf ook altijd communiceren met 

ouders over de voortgang van het aanmeldproces. 

 

Ouderrol in OT: nieuwe toevoegingen 

Heeft u ouders een ouder inlog in OT gegeven? Dan kunnen zij vanaf dit schooljaar: 

- de voortgang van de aanmeldstatus op het vo inzien; 

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

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

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

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

 

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

deoverstaproute@koersvo.nl. 

http://www.deoverstaproute.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
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- een digitale (niet te printen) voorkeurslijst downloaden van vo-scholen die passen bij het 

schooladvies, zodra u via de ouderrol het OKR heeft gedeeld waarin het schooladvies 

genoteerd is.  

N.B. De ingevulde papieren versie hebben ouders nodig bij de aanmelding op een vo-

school! 

 

2. Voor po/s(b)o- en vo/vso-scholen 
 

Werkwijze voor leerlingen met ondersteuningsadvies VSO  

In het OKR van OT is het mogelijk om bij het schooladvies ‘VSO’ in te 

vullen. OT houdt hiermee de DUO-lijst van schooladviezen aan. Het 

blijkt echter niet bij iedereen bekend te zijn, dat VSO als 

schooladvies op de DUO-lijst een niveau-advies is, d.w.z. ZML. 

Daardoor is óók in OT het hele VSO als schooladvies te kiezen. 

 

Als VSO echter bedoeld is als ondersteuning in het vso-4 of vso-3 ‘ziek of gehandicapt maar 

onderwijs volgend op niveau praktijkonderwijs t/m havo/vwo’, dan is VSO geen schooladvies, 

maar een ondersteuningsadvies. 

In het OKR van OT wordt ná aanvinken van het VSO-advies gevraagd om het niveau 

(waarbij ook ZML gekozen kan worden sinds huidig schooljaar). Bij de keuze voor het niveau 

staat vervolgens de opmerking: 

 
 

Deze werkwijze leidt nogal eens tot verwarring, omdat het niveau niet op het 

schooladviesformulier wordt geprint.  

 

Soms nemen vo-scholen de aanmelding niet in behandeling als er ‘VSO’ op het 

schooladviesformulier staat. Echter, wanneer dit bedoeld is als ondersteuningsadvies en de 

vo-school het niveau van het schooladvies in huis heeft, moet de vo-school de aanmelding 

(inclusief zorgplichttraject) wel in behandeling nemen. Ouders mógen hun kind hiermee nl. 

aanmelden op een reguliere vo-school. 

Uiteraard adviseren de basisscholen ouders om hun kind in geval van dit 

ondersteuningsadvies, aan te melden op een vso-school. Dat kan al vanaf januari, vóórdat 

de ‘reguliere aanmeldperiode’ begint.  
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Aan de werkwijze in OT komt volgend schooljaar verandering. Met een 

landelijke OT-werkgroep werken we ideeën uit om OT anders/handiger in te 

richten voor leerlingen die de overstap naar het VSO gaan maken. Daarbij zal 

ook het niveau-advies op het schooladviesformulier geduid gaan worden.  

Dit jaar geldt nog de werkwijze om eerst VSO aan te vinken in OT! 

 

 

3. Extra aanbod voorlichting & training 

Zoals in de inleiding vermeld, is er veel informatie over de procedures en het werken met OT 

te vinden op onze websites. Ook in OnderwijsTransparant (OT) zijn diverse handleidingen en 

instructiefilmpjes te vinden. 

 

Daarnaast verzorgt Team De OverstapRoute wekelijks een online vragenuurtje en geven we 

algemene voorlichting bij diverse ib-netwerken en po-vo werkgroepen. Op de website van De 

OverstapRoute staat de presentatie die we hierbij gebruiken.   

 

Toch merken we dat er blijvend behoefte is aan een vraagbaak voor 

specifieke situaties en dat de algemene OT-trainingen niet voor iedereen 

voldoen. Daarom voegen we éxtra aanbod toe als aanvulling op 

bovenstaande informatiebronnen. 

 

 

Specifieke OverstapRoute vragen 

Zijn er op uw school na de algemene voorlichting over De OverstapRoute 

(inclusief ZIB) nog specifieke vragen? Dan kunnen we langs komen om deze 

op locatie te beantwoorden. We doen dit in aanwezigheid van de betreffende 

bestuurscontactpersoon. Onze voorkeur gaat uit naar een locatiebezoek 

waar verschillende scholen van een schoolbestuur bij aan kunnen sluiten.  

 

 

OT-training op maat 

Is er behoefte aan een OT-training op maat (voor allereerste beginners t/m ver 

gevorderden): neem dan contact op met Catharina Leeuwis, via 

deoverstaproute@koersvo.nl. Zij kan een training aanbieden die aansluit bij 

de beginsituatie. De bestuurscontactpersoon wordt hierover geïnformeerd en 

uitgenodigd om de training bij te wonen. 

 

 

 

 

Vragen?  

 

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

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

https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-online-vragenvuurtje/
https://www.koersvo.nl/images/site/Powerpoint-De-OverstapRoute-voor-scholen-website-Kopie.pptx
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-online-vragenvuurtje/

