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Inleiding 
In de POVO procedure staan de afspraken die schoolbesturen van de regio Zuid-Utrecht hebben 
gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. In deze handleiding staat 
meer informatie voor leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die de POVO 
procedure uitvoeren. 

 
 Werken met Onderwijs Transparant 

	 	 •	Toestemmingsverklaring	(machtiging	ouders)	
	 	 •	Aanmeldingsformulier	
	 	 •	Onderwijskundig	Rapport	
	 	 •	Eindtoets	

In OT zijn handleidingen beschikbaar. 
Bij het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht is de helpdesk dagelijks bereikbaar voor 
inhoudelijke vragen. Via de mail info@swv-zuidutrecht.nl of via telefoonnummer 030 6032845. Voor 
technische vragen kunt u terecht bij de helpdesk van OT. Via de mail utrechtzuid@othelpdesk. nl of 
via telefoonnummer 088-2200777.

Verplicht overdracht leerling gegevens met OSO standaard, via Onderwijs Transparant OSO 
is de enige digitale overstapservice die goedgekeurd is door het ministerie van Onderwijs en de 
PO-Raad en VO-raad. Hierdoor kunnen scholen veilig overstapdossiers uitwisselen, waarbij de 
privacy van leerlingen gewaarborgd blijft. De OSO standaard is wettelijk gezien goedgekeurd en 
geïntegreerd in Onderwijs Transparant. Alle scholen zijn door hun bestuur verplicht gebruik te maken
van OSO voor het digitaal overdragen van leerling gegevens tussen het leerling volgsysteem 
en Onderwijstransparant. Het gebruik van andere standaarden, zoals DOD, voldoet niet aan de 
wettelijke criteria op het gebied van beveiliging en privacy. Voor meer informatie over de afspraken 
rondom OSO kan contact worden opgenomen met het eigen bestuur.



 Het schooladvies: hoe komt dat tot stand? 

Basisscholen geven met een schooladvies aan welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs 
het beste bij een leerling past. De basisschool bespreekt het advies met ouders. Op 1 maart moet 
het schooladvies zijn vastgesteld en vastgelegd in Onderwijs Transparant. 
Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van een leerling in de basisschool-periode. 
In de handreiking van de PO raad worden richtlijnen gegeven voor de totstandkoming van het 
schooladvies1. 

De basisschool kijkt hierbij onder andere naar aanleg en talenten van een leerling, leerprestaties 
uit het leerlingvolgsysteem voor begrijpend lezen en rekenen-wiskunde uit groep 6, 7 en 8 en 
kindkenmerken zoals concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling. 

Het kan zijn dat een leerling een sterk wisselende ontwikkeling laat zien. De basisschool kan dan 
altijd overleggen met het Samenwerkingsverband over het best passende onderwijsniveau en de 
mogelijkheden voor eventuele ondersteuning. Het kan ook voorkomen dat er door een afweging van 
factoren een verschil is tussen de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem en het schooladvies. In 
dat	geval	is	het	belangrijk	dat	de	basisschool	in	het	Onderwijskundig	Rapport	(OKR)	toelicht	waarom	
zij in deze situatie tot een ander advies is gekomen dan op basis van de resultaten verwacht zou 
worden. 
In bijlage 1 vindt u richtlijnen ter ondersteuning van advisering 

  
 Advisering op niveau 

De	basisschool	geeft	op	grond	van	de	wet	een	bindend	advies	(schooladvies).	Een	schooladvies	
kan	zowel	enkelvoudig	 (één	schoolsoort)	 als	dubbel	 (twee	aan	elkaar	grenzende	schoolsoorten)	
zijn. Let op: het laagste niveau van het meervoudig schooladvies is bindend. Dit houdt in dat het 
basisschooladvies leerlingen het recht geeft toegelaten te worden in een brugklas die toegang geeft 
tot de schoolsoort op ten minste het door de basisschool geadviseerde niveau. Mocht de VO-school 
niet beschikken over een brugklas die correspondeert met het schooladvies dat de basisschool 
tenminste	heeft	gegeven	(laagste	niveau)	dan	is	de	VO	school	niet	verplicht	de	leerling	te	plaatsen	
en kan de leerling worden afgewezen. Als een school voor voortgezet onderwijs bij overaanmelding 
moet loten, dan loot een leerling met een meervoudig advies mee op het laagste niveau van dat 
advies. Indien een leerling wordt uitgeloot, dan dient de basisschool een aanmeldformulier 2e ronde 
aan te maken. Het dubbele schooladvies is geschikt voor leerlingen van wie nog niet geheel helder 
is in welke schoolsoort de leerling het beste tot zijn recht komt. Naast het schooladvies kunnen 
basisscholen	 ook	 een	 voorkeur	 aangeven	 voor	 een	 brugklastype	 (plaatsingsadvies).	 Voor	 een	
leerling met een schooladvies vmbo tl kan dat bijvoorbeeld een brugklas vmbo tl/havo zijn. Daarmee 
kan de basisschool aangeven welke brugklas zij voor deze leerling het meest passend vindt. Het 
plaatsingsadvies	(brugklastype)	is	niet	bindend,	maar	wordt	wel	zoveel	mogelijk	opgevolgd	door	de	
school voor voortgezet onderwijs. Met deze manier van adviseren geven we in Utrecht de ruimte 
om groei en opstroommogelijkheden van leerlingen ook in het advies tot uitdrukking te brengen. 

1 De volledige handreiking van de PO raad is te vinden via:  
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/schooladvies/#handreiking-opstellen



Toelating 

Een	 toelatingscommissie	 van	de	gekozen	school	bepaalt	 in	welk	 type	brugklas	de	aangemelde	
leerling wordt geplaatst. Hierbij gaat de commissie uit van het schooladvies van de basisschool. 
Indien	de	relatie	tussen	schooladvies	en	toetsniveau	(onderwijsniveau)	afwijkt,	vindt	de	behandeling	
van de aanmelding plaats volgens de in het overzicht beschreven vervolgstappen.

Situatie Vervolgstap

Advies	is	gelijk	aan	(of	lager	dan)	
begrijpend lees- en rekenniveau.

Er	is	geen	overleg	nodig.

Advies is 1 niveau hoger dan 
begrijpend leesniveau.

Indien PO of VO dat wenst, is overleg vereist.

Advies is 2 of meer niveaus hoger 
dan begrijpend leesniveau.

Overleg tussen PO en VO nodig.
Het PO toont aan dat er in een eerder stadium 
een remediërend traject is ingezet op het 
aanleren van achterblijvende begrijpend 
leesvaardigheid en deze aanpak een 
aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling.

Advies is 1 niveau hoger dan rekenniveau. Indien PO of VO dat wenst, is overleg vereist.

Advies is 2 of meer niveaus 
hoger dan rekenniveau.

Overleg tussen PO en VO nodig.
Het PO toont aan dat er in een eerder stadium 
een remediërend traject is ingezet op het 
aanleren van achterblijvende begrijpend 
leesvaardigheid en deze aanpak een 
aantoonbare groei heeft laten zien bij de leerling.

Advies is 1 niveau hoger dan zowel begrijpend 
leesniveau als rekenniveau.

Overleg tussen PO en VO is nodig.

 Leerwegondersteuning en praktijkonderwijs   

Indien een kind op de basisschool moeite heeft met de leerstof heeft hij/zij daardoor mogelijk 
leerachterstanden opgelopen. Bijvoorbeeld problemen met technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en/of problemen met rekenen. Ook kan er sprake zijn van sociaal-emotionele problemen. 
Het kind heeft bijvoorbeeld moeilijkheden in de omgang met klasgenoten en/of leerkrachten. Of er 
is sprake van faalangst, concentratieproblemen of weinig motivatie om te leren. Het kind heeft op 
de basisschool mogelijk extra begeleiding gekregen door de eigen leerkracht, de Intern Begeleider, 
een deskundige uit het speciaal onderwijs of hij/zij is geplaatst in het Speciaal Basisonderwijs. 
Het Voortgezet Onderwijs wil hier zo goed mogelijk bij aansluiten. Voor de leerlingen die extra 
ondersteuning	nodig	hebben	is	er	binnen	het	VMBO	het	Leerwegondersteunend	Onderwijs	(lwoo).	



In	het	OKR	kunt	u	aangeven	of	lwoo	gewenst	is.	Voor	de	leerlingen	voor	wie	het	niet	mogelijk	
is	een	VMBO-diploma	te	halen	is	er	het	praktijkonderwijs	(pro).	

Voor plaatsing in een lwoo klas verzorgt de VO school van aanmelding een arrangement lwoo bij de 
eigen	school.	Een	advies	voor	Praktijkonderwijs	is	bindend,	deze	moet	echter	wel	voldoen	aan	de	
landelijke criteria ten aanzien van leerachterstanden en IQ. Voor plaatsing op het praktijkonderwijs 
vraagt	 de	 VO	 school	 van	 aanmelding	 een	 toelaatbaarheidsverklaring	 (TLV)	 pro	 aan	 bij	 het	
samenwerkingsverband. Wanneer er bij de basisschool twijfel is tussen een advies VMBO of advies 
Pro, dan kan er contact opgenomen worden met het samenwerkingsverband. 
De criteria voor lwoo en pro vindt u in bijlage 2.

   

 Wanneer regulier onderwijs nog niet mogelijk is 

• Bovenschoolse tussen voorziening (BTV)
 
Mogelijk is de ondersteuningsbehoefte van een kind zo groot dat de overstap naar een reguliere 
school voor voortgezet onderwijs te groot is. De ondersteuningsmogelijkheden van de VO school 
zijn soms niet toereikend. De leerling kan dan mogelijk geplaatst worden op de Bovenschoolse 
Tussenvoorziening Anna BTV de Linie. Wanneer de basisschool plaatsing op Anna BTV de Linie 
adviseert, is het van belang dit met de ouders te bespreken en daarbij aan te geven dat plaatsing 
op Anna BTV de Linie altijd tijdelijk zal zijn en dat de leerling kan doorstromen naar een reguliere VO 
school zo gauw hij/zij daartoe in staat is. Voor plaatsing op Anna BTV de Linie is een bovenschools 
arrangement nodig, wat moet worden toegekend door het samenwerkingsverband. Dit wordt 
aangevraagd door de VO school van aanmelding of door Anna BTV de Linie als daar rechtstreeks 
wordt aangemeld.

• Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 
Wanneer het VO niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan kan 
de leerling aangemeld worden op het VSO. Voor aanmeldingen op het Voortgezet speciaal 
onderwijs	geldt:	De	V(S)O	school	van	aanmelding	vraagt	een	toelaatbaarheidsverklaring	aan	bij	
het samenwerkingsverband.

   

 Heroverweging en eventuele bijstelling van het schooladvies  

Het	basisonderwijs	 zet	 de	 scores	 van	de	Eindtoets,	 na	plaatsing,	 in	Onderwijs	 Transparant.	De	
wet stelt dat de basisschool het schooladvies in overleg met ouders moet heroverwegen als een 
leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht. Dit betekent niet dat het schooladvies ook naar 
boven moet worden bijgesteld. De basisschool is immers op grond van een totaalbeeld van een 
leerling tot dit advies gekomen en is niet verplicht dat bij een hogere toetsuitslag aan te passen. Als 
een schooladvies na heroverweging wel naar een hoger onderwijsniveau wordt bijgesteld, dan kan 
het voorkomen dat ouders hun kind op een andere school willen aanmelden. Omdat alle leerlingen 
dan	al	zijn	geplaatst,	na	een	eerste	of	tweede	ronde,	is	(her)plaatsing	alleen	mogelijk	op	de	scholen	
die op dat moment nog plaats hebben op dat onderwijsniveau. De schoolbesturen van het SWV 
VO	Zuid-Utrecht	garanderen	een	plaats	op	het	onderwijsniveau	op	één	van	deze	scholen	binnen	
de regio. De uiterlijke datum voor het verwerken van heroverweging is 25 mei 2020. Wanneer een 
leerling zich, na een heroverwogen advies, op een andere school voor voortgezet onderwijs wil 
aanmelden, meldt de basisschool de leerling aan via het aanmeldformulier derde ronde. Als in 
de derde ronde op een bepaalde afdeling op een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan 
plaatsen, komen de gezamenlijke schoolbesturen bijeen om een oplossing te zoeken.





Stappenplan voor de overgang van PO naar VO schooljaar 2020-2021

Wanneer Wat Wie Opm

Vanaf septembe 2019 Vanuit	schooladministratie	(via	OSO)		in	Onderwijs	
Transparant	(OT)	importeren:	
•	 NAW-gegevens  van de leerlingen die komend 

schooljaar naar een VO school gaan
•	 gegevens ouders
•	 Didactische gegevens uit  het LVS van de laatste drie jaar
•	 evt IQ

Basisscholen

September 2019 De POVO procedure VO scholen
SWV

Wordt digitaal toegestuurd 
aan alle basisscholen

9 oktober 2019 Informatiemiddag basisonderwijs

2e helft oktober De POVO procedure VO scholen
SWV

Wordt per post aan de 
basisscholen verstuurd 
(voor	ouders)

Vanaf november •	 Ouders informeren over de procedure
•	 Toestemmingsverklaring digitale aanmelding uit 

OT, uitprinten en uitreiken aan ouders
•	 Indien nodig, De POVO procedure meegeven voor ouders

Basisscholen De POVO procedure 
is te downloaden via 
de website  www.
samenwerkingsverband-
zuid-utrecht.nl

Vanaf november
Vóór 1 maart 2020

•	 Onderwijskundig rapport en advies met ouders  bespreken 
en zo nodig aanvullen met zienswijze ouders

•	 Ouders / leerlingen gaan school kiezen

Basisscholen

Ouders / leerlingen

Belangrijke gegevens 
betreffende sociaal-
emotionele functioneren 
aangeven bij de daarvoor 
bestemde items.



Vanaf november en 
vóór 12 maart 2020

• Ouders vullen schoolkeuze in op de toestemmingsverklaring digitale 
aanmelding en leveren dit ondertekend in op de basisschool

Ouders Met  de ondertekening van 
ouders wordt toestemming 
gegeven om de aanmelding 
digitaal via de basisschool 
te laten lopen

Vanaf december en 
uiterlijk 12 maart 2020

•	 De door ouders op het toestemmings formulier ingevulde 
schoolkeuze in het digitale aanmeldformulier in OT zetten 

•	 Het	digitale	aanmeldformulier	in	OT	definitief	maken
•	 Het	OKR	in	OT	op	definitief	maken
•	 Het	definitieve	uitgeprinte	aanmeldformulier	doen	toekomen	aan	ouders

Basisscholen Door het aanmeldformulier 
op	definitief	te	zetten	wordt	
de aanmelding zichtbaar op 
de school van aanmelding. 

Uiterlijk 12 maart 2020 Het	aanmeldformulier	en	het	OKR	hebben	voor	alle	
leerlingen	de	status	van	definitief	in	OT

Basisscholen Alle aanmeldingen 
en onderwijskundige 
rapporten zijn zichtbaar op 
de school van aanmelding

Zo spoedig mogelijk na 
bericht van plaatsing 
2 april 2020

Ouders sturen dit aanmeldformulier,  na invulling van verder ontbrekende 
gegevens, ondertekend en met bijlagen (uittreksel uit de GBA of kopie 
ID-kaart en evt onderzoeksverklaringen),  naar de school van aanmelding

Ouders Het aanmeldformulier 
wordt bij plaatsing op 
de VO school tevens als 
inschrijfformulier gebruikt

2 april 2020 Plaatsingsbesluiten invoeren in OT VO scholen SWV

Vanaf	2	april	(na	uitslag	
loting	1e	ronde)	tot	
uiterlijk 8 april 17.00 uur

•	 Voor leerlingen die zijn uitgeloot, aanmaken 
aanmeldformulier 2e ronde in OT.

•	 Invullen 2e, 3e en 4e keuze.
•	 Aanmeldformulier	op	definitief	zetten,	uiterlijk	8	april.

Basisscholen Op de website www.
samenwerkingsverband-
zuid-utrecht.nl staat 
vermeld op welke 
scholen nog plaats is. 

Vóór 25 mei 2020 Invoeren	van	de	uitslag	Eindtoets	in	het	formulier	Eindtoets	in	OT.	Een	
heroverweging van het advies dient ook op dit formulier ingevuld te worden.
Wanneer bijgesteld advies leidt tot andere 
schoolkeuze, 3e ronde formulier aanmaken.

Basisscholen



Vanaf december 2019 •	 Aanmeldingen	bekijken	op	volledigheid	OKR	en	evt.	
aanvullingen opvragen bij de basisschool 

•	 Inventarisatie welke leerlingen getoetst moeten worden 
•	 Aanvullende toetsen toesturen naar school van 

aanmelding of als bijlagen in OT zetten

VO

VO
Basisschool

Voor aanmeldingen in 
dec. gebruiken we de 
toetsen van begin groep 
8	of	eind	groep	7	(mei	
en	juni).	Voor	de	latere	
aanmeldingen gebruiken 
we de toetsen van januari.

Vanaf januari 2020 Op	basis	van	gegevens	OKR	en	toets	uitslagen	beoordeelt	de	VO	
school van aanmelding de lwoo en pro aanvragen en  adviseert 
de directeur van het Samenwerkingsverband over het toekennen 
van Toelaatbaarheidsverklaringen pro en aanvragen voor plaatsing 
op de bovenschoolse voorziening Anna deLinie.  Het inzetten 
van de lwoo arrangementen beslist de VO school zelf.

PCL Lwoo Pro

Vanaf januari 2020 Op basis van de PCL Lwoo Pro adviezen arrangementen 
LWOO en TLV PRO aanvragen in 1loket

VO

17 januari 2020
24 januari 2020
21 februari 2020
20 maart 2020
22 mei 2020

Testdagen VO en SWV

Aanvullend op bovenstaande procedure, specifieke stappen voor aanmelden LWOO Pro


