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Activiteitenplanner 2020 – 2021  
Overstapprocedure  Primair onderwijs – Voortgezet onderwijs regio Delflanden 

 

Periode 
(Wanneer) 

Activiteit 
(Wat) 

Betrokkenen 
(Wie) 

Gewenst resultaat Regie 

31-08-2020 
tot/met  
31-10-2020 

 Importeren basisschoolverlaters in OT (via OSO) 

 Controleren basisgegevens en schoolloopbaan 

 Invoeren en opschonen gebruikers van OT 

 Inventariseren van de zorgleerlingen in groep 8 

 Leerlingen aanmelden in OT via het zorg-aanmeldformulier 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 

 Alle groep 8 leerlingen 
binnen Delflanden zijn 
geupload in OT 

 Alle leerlingen met een 
specifieke zorgbehoefte 
staan in OT 

Directeuren 
PO 

31-08-2020 
 t/m  
13-10-2020 

 VO-scholen bereiden hun toelatingsbeleid voor, inclusief 
voorrangsregels, eventueel bijzondere inrichting en aantal 
lesplaatsen per niveau 

 Het toelatingsbeleid wordt geplaatst op de website van de VO-
scholen 

Directeuren VO   De VO-scholen hebben het 
toelatingsbeleid helder en 
transparant beschreven. 

 Het toelatingsbeleid is te 
vinden op de website van de 
scholen. 

Bestuurders 
VO 

14-10-2020 
 
14.00 – 16.30  

 Voorlichting voor PO en VO over de procedureafspraken, het 
opstellen en onderbouwen van het basisschooladvies, het 
onderwijskundig rapport en nieuwe ontwikkelingen in de 
ondersteuningsstructuur en/of plaatsingsbeleid in het voortgezet 
onderwijs 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 
Brugklascoordinatoren 
VO 
Zorgcoordinatoren VO 
Projectleiders SWV VO 

 Het PO en het VO hebben 
actuele informatie over de 
overstapprocedure 

 PO en VO zijn geinformeerd 
over ontwikkelingen in de 
ondersteuningsstructuur in 
het VO 

SWV VO 
Delflanden 

31-08-2020 
t/m  
19-02-2021 

 Afnemen adaptieve toetsen voor leerlingen die leerachterstanden 
hebben (potentiele Pro en VMBO BBL/KBL leerlingen)  

 Afnemen reguliere toetsen B8 en M8 voor overige leerlingen 

 Dossieropbouw voor leerlingen met onderwijsarrangementen in het 
PO, die mogelijk overstappen naar het VSO of naar regulier 
onderwijs met extra onderwijsondersteuning 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 

 De juiste didactische toetsen 
zijn afgenomen. 

 Dossiers van zorgleerlingen 
zijn compleet 

Directeuren 
PO 
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Periode 
(Wanneer) 

Activiteit 
(Wat) 

Betrokkenen 
(Wie) 

Gewenst resultaat Regie 

Vanaf 
01-10-2020 

 Aanmelden van leerlingen met een intensieve 
ondersteuningsbehoefte op het VSO 

Ouders 
Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 

 Leerlingen voor wie het 
VSO het best passend is, 
zijn op tijd aangemeld. 

 Het VSO heeft op 1 mei een 
compleet overzicht van de 
leerlingen die zij het jaar 
daarop volgend mogen 
ontvangen. 

Ouders 

Herfstvakantie 
19-10-2020 – 23-10-2020 

26-10-2020 
t/m 
15-01-2021 

 Afname capaciteitenonderzoeken voor leerlingen die mogelijk uit 
gaan stromen naar het Praktijkonderwijs of die zitten op de grens 
van PrO en VMBO. 

 Terugkoppeling van onderzoeksresultaten naar het PO 

 Dossierbegeleiding, incluis consult en advies t.a.v. zorgleerlingen 
met een (intensieve) zorgbehoefte in de overstap van PO naar VO 

GW-ers van het OPDC – 
SWV VO Delflanden 

 Alle overstappende 
leerlingen van PO naar VO 
met didactische scores 
passend in de criteria van 
PrO of PRO/VMBO zijn 
getest en voorzien van een 
passend advies 

 Alle overstappende 
leerlingen van PO naar VO 
met een 
(intensieve)zorgbehoefte 
zijn besproken met 
PO/ouders en voorzien van 
een advies over best 
passende vorm van 
ondersteuning/begeleiding 

Directeur 
SWV VO 

03-11-2020  
en  
11-11-2020 
14:00 –16:00 

 Cursus voor nieuwe IB-ers en leerkrachten groep 8 m.b.t. het 
werken met de digitale applicatie OT (OSO-import, aanmelden 
leerlingen voor PrO of schakel PrO/VMBO, aanmelden leerlingen 
voor dossierbegeleiding) 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 
Projectleider OT 
Projectleiders SWV VO 

 Betrokkenen in het PO 
kunnen werken met de 
module POVO van OT 

Directeur 
SWV VO 

Uiterlijk 
05-11-2020 

 Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
(zorgleerlingen) zijn aangemeld in OT 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 

 Alle zorgleerlingen waar 
een actie vanuit het SWV 
VO Delflanden in nodig is, 
zijn geregistreerd 

Directeur 
PO 
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Periode 
(Wanneer) 

Activiteit 
(Wat) 

Betrokkenen 
(Wie) 

Gewenst resultaat Regie 

Vanaf  
30-11-2020  

 Start afgifte (voorlopige) adviezen basisonderwijs 

 Gebruik Algemene Plaatsingswijzer (APW) in OT ter ondersteuning 
bij advisering/formulering (voorlopige) basisschooladviezen 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 

 Leerlingen in de overstap 
van PO naar VO hebben 
een advies passend bij hun 
leerontwikkeling 

 Adviezen zijn gestaafd mbv 
de plaatsingswijzer in OT 

Directeur 
PO 

Kerstvakantie 
21 december 2020 – 1 januari 2021 

23-01-2021 
t/m 
06-02-2021 

 Orientatie op de scholen van voortgezet onderwijs binnen regio 
Delflanden 
23-01-2021: Stanislascollege 
30-01-2021: Grotius College 
06-02-2021: Christelijk Lyceum Delft 

Scholen van voortgezet 
onderwijs regio Delflanden 

 Alle leerlingen groep 8 
hebben zich kunnen 
orieneren op een voor hen 
passende schoollocatie 
binnen de regio Delflanden 

Directeuren 
VO 

Uiterlijk 
05-02-2021 

 Uitprinten, ondertekenen en meegeven van de adviesformulieren 
aan leerlingen en ouders. 

 Eventuele besprekingen van adviezen tussen basisschool, ouders en 
leerling dienen voor deze datum te zijn gevoerd. 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders Po 

 Voor alle leerlingen in 
groep 8 is een definitief 
basisschooladvies 
afgegeven 

Directeuren 
PO 

06-02-2021 
t/m 
19-02-2021 

 Leerlingen groep 8 worden aangemeld op een VO-school met een 
voor hen passend onderwijsniveau en aanbod 

 Wanneer ouders hun kind op meerdere scholen inschrijven, dient de 
ouder een school van eerste voorkeur aan te geven 

 De eerste school van voorkeur heeft de zorgplicht 

Ouders   Alle leerlingen zijn 
aangemeld op een school 
voor VO 

 Duidelijkheid over de 
zorgplicht van een school 

Ouders 

10-02-2021  Cursus voor medewerkers in VO m.b.t.het werken met de digitale 
applicatie OT (importeren data vanuit OT in Magister, aanvragen 
beschikkingen TLV Pro of VSO, etc) 

Medewerkers VO 
betrokken bij de aanname 
van leerlingen 
Projectleider OT 
Projectleiders SWV VO 

 Betrokkenen in het VO 
kunnen werken met de 
modules POVO en 1-Loket 
van OT 

Directeur 
SWV VO 

Uiterlijk 
19-02-2021 

 Onderwijskundige rapporten en dossiers worden afgerond in OT 
 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders Po 

 De dossiers van de leerling 
in OT staan op definitief 

 School van aanmelding kan 
dossier inzien. 

Directeuren 
PO 
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Periode 
(Wanneer) 

Activiteit 
(Wat) 

Betrokkenen 
(Wie) 

Gewenst resultaat Regie 

19-02-2021 
t/m 
30-03-2021 

 Behandel- en onderzoeksperiode van de aangemelde leerlingen.  
 

Toelatingscommissies VO  De behandelperiode wordt 
conform regionale 
afspraken en wet-en 
regelgeving uitgevoerd. 

Bestuurders 
VO 

Voorjaarsvakantie 
24 februari – 28 februari 2021 

31-03-2021 
en 
01-04-2021 

 Intern afhandelen van de toelatingsbesluiten 

 Bij overaanmelding toepassen van de voorrangsregels 

 Verwerken van besluiten in OT 

 Opsturen van toelatingsbesluiten en begeleidende brief naar ouders 
 

Toelatingscommissies VO  Toelatingsbesluiten zijn 
geformuleerd 

 Besluiten zijn verwerkt in 
POVO-OT 

 Bij overaanmeldingen 
wordt geacteerd conform 
vastgesteld beleid op 
website  school 

 Toelatingsbesluiten zijn 
voor PO zichbaar in POVO-
OT 

 Ouders zijn schriftelijk 
geinformeerd of toelating 
of afwijzing van hun kind 

Directeuren 
VO 

01-04-2021 
t/m 
09-04-2021 

 Ouders melden bij de school/scholen van aanmelding of ze gebruik 
willen maken van het toelatingsbesluit 

Ouders 
Administratie VO scholen 

 Ouders hebben de school 
van voorkeur een 
bevestiging van de 
plaatsing gegeven. 

 Ouders hebben eventueel 
overige scholen 
geinformeerd over geen 
gebruik maken van het 
toelatingsbesluit. 

Ouders 
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Periode 
(Wanneer) 

Activiteit 
(Wat) 

Betrokkenen 
(Wie) 

Gewenst resultaat Regie 

Vanaf  
06-04-2021 

 VO-scholen maken kenbaar welke plekken zij nog open hebben 

 De nog beschikbare VO-plekken worden bekend gemaakt bij het 
SWV VO Delflanden 

 Nog niet aangemelde of niet-geplaatste leerlingen kunnen zich 
aanmelden bij de scholen waar nog plekken open zijn. 

Directeuren VO  De nog beschikbare 
plaatsen op de VO-scholen 
zijn in kart gebracht 

 De nog beschikbare 
plaatsen op de VO-scholen 
zijn bekend gemaakt bij het 
SWV VO Delflanden 

 Alle leerlingen zijn 
ingeschreven in het VO 

Bestuurders 
VO 

15-04-2021 
t/m 
24-05-2021 

 Afnemen eindtoetsen  

 Verwerken van eindtoetsresultaten in POVO OT 

 Eventuele heroverweging van het basisschooladvies n.a.v. 
eindtoetresultaat in samenspraak met ouders 

 Eventueel herzien van basisschooladvies 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 
Ouders 

 De resultaten van de 
eindtoetsen zijn verwerkt 
en geüpload in POVO OT 

 

Directeur 
PO 

Meivakantie 
Periode 26 april tot/met 07 mei 2021 

Uiterlijk  
25-05-2021 

 Een herzien basisschooladvies is kenbaar gemaakt aan de plaatsende 
VO-school 

Leerkrachten groep 8 
Intern begeleiders PO 

 De plaatsende VO-school 
heeft zicht op de leerlingen 
met een herzoen advies 

Directeur 
PO 

26-05-2021 
t/m 
11-06-2021 

 Overleg van VO-school met ouders en leerlingen met een herzien 
advies over de plaatsingsmogelijkheden 

 Verwerken van aanpassingen in plaatsing op basis van een herzien 
advies in POVO-OT 

Toelatingscommissie VO  Het is duidelijk waar het 
herziene advies toe heeft 
geleid: 
De plaatsing wordt herzien 
naar hoger niveau 
De leerling blijft op het 
eerder vastgestelde niveau 
De ouder besluit de 
aanmelding terug te 
trekken en het kind elders 
aan te melden 

- Alle leerlingen binnen de 
regio hebben een passende 
onderwijsplek 

Directeur 
VO 
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Periode 
(Wanneer) 

Activiteit 
(Wat) 

Betrokkenen 
(Wie) 

Gewenst resultaat Regie 

Mei- Juni 
2021 

 Evalueren gevoerd beleid. 

 Integreren van eventuele nieuwe overheidsmaatregelen (bv één vast 
aanmeldmoment) in regionale/lokale overstapprocedures. 

 Gezamenlijk afstemmen data schooljaar 2021 – 2022. 

 Communiceren nieuwe afspraken met scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs in de regio 

Bestuurders voortgezet 
onderwijs regio 
Bestuurders primair 
onderwijs regio 
BOVO Haaglanden 
SWV VO Delflanden 
 

 De overstapprocedure is 
metelkaar afgestemd en 
tijdig gedeeld met de 
uitvoerende 
onderwijspartners 

BOVO 
Haaglanden 

Juli 2021  Overstapprocedure wordt uitgewerkt in activiteitenoverzicht 2021 – 
2022 

 Websitepagina voor de overstap PO – VO wordt aangepast 

Projectleiders overstap 
PO-VO SWV VO Delflanden 

 De overstapprocedure en 
de nieuwe data staan op de 
website van het SWV 

Directeur 
SWV 

Zomervakantie 
Periode 19 juli tot/met 27 augustus 2021 

 


