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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

