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Toelichting 

De schoolleiders en besturen van Sterk VO hebben afspraken gemaakt over schoolwisseling in het 

VO. Deze afspraken zijn bedoeld om leerlingen die op advies van de huidige school gaan 

overstappen, in het belang van de leerling, de ouders en de ontvangende school zo tijdig en 

passend mogelijk te kunnen plaatsen. Bij de gekozen data is rekening gehouden met de wettelijke 

termijnen in het kader van de zorgplicht. In situaties waarin individueel maatwerk nodig is, zoeken 

de betrokken scholen in samenspraak met hun bestuur naar de best passende oplossing.  

Ouders kunnen aan onderstaande afspraken geen rechten ontlenen. 

 

Het onderwijs is de afgelopen jaren hard getroffen door de maatregelen als gevolg van Covid 19. 

Alle leerlingen zijn geconfronteerd met onderbrekingen in hun onderwijsloopbaan.  

Tegen deze achtergrond wordt van scholen gevraagd om leerlingen zo kansrijk en zo passend 

mogelijk te laten overstappen.  

 

Afspraken 2023 

1. Besturen en schoolleiders hebben gezamenlijk de regie op het proces van schoolwisseling 

van leerlingen voor wie het onderwijsaanbod van de huidige school niet meer passend is 

(verplichte overstap). Schoolleiders zorgen ervoor dat de afspraken die hiervoor voor dit 

schooljaar zijn gemaakt, binnen hun school worden gedeeld en bekend zijn. Deze werkwijze 

geldt niet voor leerlingen die op eigen verzoek of verzoek van ouders van school willen 

wisselen (vrijwillige overstap). Voor hen geldt de wettelijke afspraak dat de school binnen 6 

weken na aanmelding uitsluitsel geeft over plaatsing.  

2. De datum 18 mei 2023 is de deadline voor het melden van leerlingen die op advies van hun 

huidige school daadwerkelijk van school gaan wisselen (verplichte overstap). Deze leerlingen 

krijgen uiterlijk 15 juni 2023 uitsluitsel over plaatsing.  

Als op 1 juni 2023 nog niet duidelijk is of een leerling van school moet wisselen, dan blijft 

deze op zijn of haar huidige school. Deze afspraak betekent dat VO scholen altijd op 

directieniveau (directeur/rector) met elkaar overleggen als na 1 juni nog een aanmelding 

nodig is. Pas na goedkeuring door de schoolleider kan de leerling in de VO-VO module 

worden opgenomen. 

3. Voor leerlingen die ruim voor deze datum worden aangemeld, geldt de gebruikelijke 

(wettelijke) periode van maximaal 6 weken voor het geven van uitsluitsel over plaatsing. Dit 

is aan te raden voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften (te denken valt aan 

leerlingen van het VSO, OPDC en Ithaka). Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die 

van school gaan wisselen worden zo mogelijk op 10 maart 2023 en na collegiaal contact 

tussen de betrokken scholen in OT gezet. Ouders vullen een machtigingsformulier in 

waarmee de VO school gemachtigd wordt om via OT de leerling officieel aan te melden. Klik 

hier voor het convenant dat is opgesteld voor leerlingen die onderwijs volgen op Ithaka.  

4. De VO-VO module van Onderwijs Transparant wordt gebruikt als ondersteunend systeem 

onder de volgende voorwaarden: 

a. Alleen leerlingen die daadwerkelijk van school wisselen worden voor 18 mei 2023 in OT 

gezet.  

b. Het plaatsen van leerlingen die verplicht zijn over te stappen gaat voor het plaatsen van 

leerlingen die vrijwillig overstappen. 

c. Voor iedere leerling die in OT staat is voor 18 mei 2023 een actueel OPP (leerlinganalyse 

en onderbouwing voor schoolwisseling) beschikbaar dat besproken is met en 

https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/Schoolloopbaan/VOVO/Machtigingsformulier-VOVO.docx
https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/665102927f/convenant%20Nuovo%20schoolbesturen%20getekend%20en%20gescand.pdf
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ondertekend door ouders. Ook het OKR wordt in OT volledig ingevuld, hierbij kan wel 

verwezen worden naar het OPP. 

d. De school geeft verschillende schoolkeuzes aan in OT. De eerste keuze is een verplicht 

veld. Het invullen van een tweede en derde keuze is niet verplicht, maar wordt wel 

aangeraden. Het machtigingsformulier, waarmee de VO school gemachtigd wordt om via 

OT de leerling officieel aan te melden, wordt toegevoegd aan de bijlagen in OT. 

e. De ontvangende school communiceert over het plaatsingsbesluit rechtstreeks met de 

ouders en zet het besluit in OT. Als de school van eerste keuze geen plaats heeft, dan 

wordt dit besluit voor 1 juni 2023 in OT vastgelegd en schriftelijk aan ouders 

gemeld. De leerling wordt automatisch via OT aangemeld op de school van tweede 

keuze indien ingevuld, conform het machtigingsformulier. Die school neemt de 

behandeling zo spoedig mogelijk over. Uiterlijk 22 juni 2023 12:00 uur is over alle 

leerlingen die van school wisselen een besluit genomen, dat is vastgelegd in OT en 

schriftelijk gemeld aan ouders. 

f. OT wordt door alle scholen in Utrecht en Stichtse Vecht als enig systeem gebruikt: 

iedere VO-VO overstap verloopt via de VO-VO module (ook de overstap VWO – VWO) . 

Contact tussen schoolleiders is van toegevoegde waarde, maar vervangt niet het 

gebruik van OT. 

g. Voor de overstap 4 TL > 4 HAVO (en 5 HAVO > 5 VWO) geldt een ander tijdpad. Voor 

leerlingen die deze overstap maken geldt in principe de uiterlijke datum voor 

aanmelding in OT van vijf dagen na bekendmaking eerste tijdvak. De 

vervolgstappen in OT zijn gelijk aan de VO-VO overstap. Voor deze leerlingen is alleen 

bij extra ondersteuning een OPP nodig naast het OKR. Voor hen dient uiterlijk drie 

weken na de aanmelding de school van plaatsing bekend te zijn. Het besluit is 

vastgelegd in OT en schriftelijk gecommuniceerd aan ouders.  

Ook leerlingen die gespreid examen doen kunnen zich uiterlijk op de vijfde dag na 

bekendmaking van het eerste tijdvak aanmelden. Indien de uitslag van het examen een 

overstap naar HAVO niet mogelijk maakt, vervalt deze aanmelding.  

Voor leerlingen die in het derde tijdvak examen doen is altijd onderling contact nodig. 

Waarbij het advies is om deze leerlingen ook uiterlijk op de vijfde dag na bekendmaking 

van het eerste tijdvak  in OT aan te melden. 

5. Schoolleiders bespreken kansen en risico’s voor wat betreft capaciteit en klassenvorming tijdig 

met hun bestuur.  

6. In de week van 26 juni 2023 organiseren de besturen indien nodig een gezamenlijke 

planningsbijeenkomst om de vraag en het aanbod te matchen middels collegiale consultatie.  

7. Problemen met plaatsing die binnen een bestuur zijn ontstaan als gevolg van het niet naleven 

van bovenstaande afspraken, worden binnen dat betreffende bestuur opgelost. 

 

Scholen kunnen op hun website en in de schoolgids linken naar bovenstaande afspraken. Het is van 

belang dat ouders op de hoogte zijn van deze afspraken.  

Dit stroomschema geeft informatie over de zorgplicht bij aanmelding op een reguliere school. 

 

 

https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/Schoolloopbaan/VOVO/Machtigingsformulier-VOVO.docx
https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/2018/11/Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-vo-school.pdf

