
 

 

Jaaroverzicht Passend Onderwijs en Schoolloopbanen 

september 2022 

 

 Passend onderwijs Naar het VO 

 

VOVO  

 

VOMBO 

 Zie ook Jaarkalender Sterk VO 

 

Zie ook Jaarkalender – 

Naar het VO 

 

Zie ook afspraken VO-VO  

September Startgesprekken op scholen; 

 

Startdag ‘Naar het VO’ 

Utrecht en Stichtse Vecht 

 

  Aanleveren nieuwe 

leerlingen in AiB 

Oktober Evaluatie SOP lopende 

kalenderjaar; 

 

Aanmelden leerlingen 

Praktijkonderwijs via de 

route passend onderwijs 

 1 okt: leerlingen definitief 

gestart op MBO 

Bustour VO-MBO 

November Start opstellen SOP nieuw 

kalenderjaar (incl. inzicht in 

voorlopige bedragen 

beschikkingen in POS) 

Afname aanvullend 

onderzoek (Adit - PrO) 

Open lesmiddagen op VO 

(zie websites vo-scholen) 

 

 

Start nieuw Overstapjaar: 

vervolgkeuzes invoeren, 

DDD’s invullen, WO 

aanvragen; Oriëntatiedagen 

December Opstellen SOP nieuw 

kalenderjaar 

Aanmelden leerlingen korter 

dan vier jaar in Nederland, 

leerlingen SO en SBO via de 

route passend onderwijs 

 Vervolg overstapproces; 

Oriëntatiedagen 

Januari Opstellen SOP nieuw 

kalenderjaar; 

School stuurt SOP voor 1 feb 

naar eigen bestuur 

Afname aanvullend 

onderzoek (Adit – lln korter 

dan 4 jaar in NL)  

 Vervolg overstapproces 

Februari Bestuur stuurt SOP voor 1 

maart naar Sterk VO; 

Sterk VO stuurt besturen 

beschikking voor gestart 

kalenderjaar   

Open lesmiddagen op het VO 

(zie de websites van de 

scholen)  

Voor 1 maart leerlingen die 

overstappen vanuit het VSO, 

OPDC en Ithaka aanmelden 

in OT (zie afspraken VO-VO) 

Vervolg overstapproces; 

Oriëntatiedagen; 

Start levering MBO statussen 

Maart  Schooladvies definitief; 

Uiterlijke aanmelding en 

afwijzing leerlingen door VO; 

Melden eventuele directe 

toelating (buiten de loting) 

Sluiting 1e ronde; 

Eventuele loting 1e ronde;  

 Vervolg overstapproces; 

Oriëntatiedagen; 

Levering MBO statussen; 

Overstaptafel 

risicoleerlingen; 

Inzet overstapcoach 

mogelijk 

April  Sluiting 2e ronde; 

Eventuele loting 2e ronde 

 1 april: uiterlijke 

aanmelddatum bij MBO; 

Oriëntatiedagen;  

Mei  Uiterlijke datum verwerken 

heroverweging en eventuele 

bijstelling advies 

Voor 15 mei zijn leerlingen 

die wisselen van school in 

OT bekend  

(zie afspraken VO-VO) 

 

Juni 1 juni: uiterste datum voor 

aanmelden leerlingen OPDC  

Sluiting 3e ronde; 

Online bijeenkomsten 

Warme Overdracht; 

Invullen evaluatie POVO 

Voor 1 juli zijn alle leerlingen 

die van school wisselen 

geplaatst en warm 

overgedragen  

1 juni: alle leerlingen zijn 

voorlopig geplaatst; 

Uitslag examens; 

Overstaptafel risicoleerlingen 

Juli Evaluaties OPP in OT 

afgerond 

 

 

 1 juli: alle leerlingen zijn 

warm overgedragen 
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