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Wat is de POVO-procedure?

Opeens is het dan zover. Uw kind zit in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar 
het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd. Voor uw zoon of dochter, maar 
ook voor u. Want de overgang is heel bepalend voor het schoolsucces. U wilt 
dat uw kind zich thuis voelt op de nieuwe school, goed meekomt en mooie 
cijfers haalt. Logisch als u vragen heeft over deze overstap. Hoe bepaalt de 
basisschool het schooladvies voor uw kind? Hoe werkt de aanmelding? En wat 
als er een loting plaatsvindt? In deze brochure wijzen wij u helemaal de weg.

Regionale afspraken
Elk jaar gaan zo’n tweeduizend basisschoolleerlingen uit de regio Zuid-Utrecht 
naar het voortgezet onderwijs. In wetten en richtlijnen staat waar scholen zich 
bij deze overstap aan moeten houden. Maar dat kan veel overzichtelijker, vinden 
de schoolbesturen van het Samenwerkingsverband  voortgezet onderwijs (VO) 
Zuid-Utrecht en het primair onderwijs (PO) in de regio. Daarom hebben we 
samen afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating. Dit is de POVO-
procedure: Overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Zo maken 
we de overstap voor scholen, leerlingen en ouders een stuk overzichtelijker.  

3



4

Voor iedereen
De POVO-procedure is eigenlijk een praktische vertaling van de wet. Alle basisscholen en 
middelbare scholen binnen de regio Zuid-Utrecht werken hiermee. De schoolbesturen stellen de 
POVO-procedure jaarlijks vast. Het traject geldt voor alle basisschoolleerlingen die overstappen 
naar het voortgezet onderwijs in Zuid-Utrecht. Of uw kind nu op het 
basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs zit (in deze brochure noemen 
we al deze onderwijsvormen ‘basisonderwijs’). 
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Wat doet de basisschool?

De basisschool geeft een bindend schooladvies 
De meeste kinderen zitten tot en met groep 8 op dezelfde basisschool. 
De leerkrachten kennen uw kind dus goed, en weten veel over zijn of haar 
ontwikkeling, interesses, talenten en mogelijkheden. Met al deze kennis en 
de toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem ontwikkelt de basisschool het 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Wettelijk vastgesteld
De basisschool moet het schooladvies vóór 1 maart 2021 vaststellen. Op 
grond van de wet is dit schooladvies bindend. Dat wil zeggen, de school voor 
voortgezet onderwijs moet dit advies overnemen en uw kind plaatsen op het 
onderwijsniveau dat de basisschool adviseert. Uw zoon of dochter mag alléén 
aangemeld worden bij een school met het onderwijsniveau uit het schooladvies.  

Brugklastype
De basisschool kan een voorkeur opgeven voor een brugklastype. Dit zegt iets 
over de groeimogelijkheden van uw kind. Bijvoorbeeld een leerling krijgt een 
schooladvies vmbo tl, maar zou prima passen in een brugklas vmbo tl/havo. 
Een voorkeur voor een brugklastype is niet bindend, maar de vervolgschool 
probeert hier wel zo veel mogelijk rekening mee te houden.
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Leerlingen aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs 
In overleg met u meldt de basisschool uw kind uiterlijk 11 maart 2021 aan op een school voor 
voortgezet onderwijs. Dit gebeurt digitaal in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant (OT). U 
ontvangt hiervoor van de basisschool een toestemmingformulier. Hierop geeft u aan bij welke VO 
school uw kind aangemeld wil worden, u ondertekent deze en levert dit in bij de basisschool. 

Onderwijskundig rapport
Bij aanmelding in OT stuurt de basisschool direct een onderwijskundig rapport (OKR) mee. De 
basisschoolschool is wettelijk verplicht dit in te vullen én u goed te informeren over de inhoud. Als 
ouders krijgt u altijd een afschrift van het onderwijskundig rapport; u hoeft dit niet te ondertekenen. 
Bent u het niet eens met de informatie hierin? Dan heeft u het recht om uw standpunt in het rapport 
toe te voegen.     

Meerdere scholen
In elke aanmeldronde ronde kunnen meerdere voorkeuren voor een VO school aangeven worden. 
Al geven de overige opties geen garantie of recht op plaatsing. De basisschool bespreekt, na 
elke ronde, met u welke scholen nog een plek hebben en zet de schoolkeuze in het digitale 
aanmeldsysteem. 
Na maximaal drie rondes is duidelijk naar welke school uw kind het volgend schooljaar gaat en sluit 
de POVO procedure.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
VO Scholen hebben een zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn op het gebied van taal, rekenen of gedrag. De basisschool of VO school organiseert 
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dit dan ook binnen de reguliere setting. Heeft uw zoon of dochter meer of andere ondersteuning nodig 
dan de school kan bieden? Dan zoekt de school van aanmelding sámen met u naar een passend 
alternatief.
Leerlingen met grote didactische achterstanden, die behoefte hebben aan aanpassing van het 
onderwijs op hun eigen niveau, herhaling van de lesstof en extra uitleg in de klas kunnen terecht 
op het Praktijkonderwijs. Via een meer praktische manier van leren worden leerlingen binnen het 
Praktijkonderwijs opgeleid tot werknemers. Leerlingen stromen uit in (begeleide) arbeid of arbeid 
en leren. Altijd met een diploma praktijkonderwijs. In samenwerking met het ROC worden ook 
entreeopleidingen (niveau 1) aangeboden aan leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid en leren. Het 
entree diploma geeft toegang tot verder leren op het MBO. 
 
Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland wonen 
Bent u korter dan vier jaar geleden in Nederland komen wonen? En spreekt uw kind daarom nog 
niet heel goed Nederlands? Dan baseert de basisschool het schooladvies op de ontwikkeling van 
uw kind op school. Ook al is deze periode korter dan die van medeleerlingen.

Overleg tussen basisschool en voortgezet onderwijs 
In onze regio werken de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs nauw samen. Ze delen 
kennis en ervaringen, en komen zo tot een goed onderbouwd schooladvies. Zo overleggen ze al vroeg 
in het uitstroomjaar met de PCL over anonieme leerlingdossiers en het best passende onderwijsniveau. 
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Heroverweging en eventuele bijstelling van het schooladvies
In april/mei neemt de basisschool een eindtoets af. Dit is de Centrale Eindtoets voor het primair 
onderwijs. De basisschool heeft zelf een keuze uit door het ministerie van Onderwijs goedgekeurde 
toetsen. Deze toets vindt plaats ná het definitieve schooladvies.  

Aanvulling op het schooladvies
De toetsuitkomst is een ‘objectief tweede gegeven’, zoals dat officieel heet. In simpele woorden: 
een aanvulling op het advies van de basisschool. De basisschool zet de score aan de eindtoets in 
het digitale aanmeldsysteem. 
 
Heroverwegen schooladvies
Stel, uw kind maakt de eindtoets beter dan verwacht. Dan mag de basisschool het schooladvies 
samen met u heroverwegen. Dit betekent niet automatisch dat het schooladvies ook naar boven 
wordt bijgesteld. De basisschool baseert het advies tenslotte op het totaalbeeld van uw kind en is 
niet verplicht zijn oordeel aan te passen.

Hogere eindtoets, andere school?
Als uw kind toch een hoger onderwijsniveau krijgt, wilt u misschien ook een andere school 
kiezen. Omdat alle leerlingen dan al zijn geplaatst, kan (her)plaatsing alleen op scholen die op dat 
onderwijsniveau nog ruimte hebben. De basisschool meldt uw kind dan vóór 18 mei 2021 aan voor 
een derde ronde. De scholen voor voortgezet onderwijs versturen de berichten van plaatsing op 
20 mei 2021  
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Wat doet het voortgezet onderwijs?

Het VO plaatst leerlingen 
Ronde 1
Uiterlijk 11 maart 2021 moet uw kind zijn aangemeld door de leerkracht in OT. 
De VOscholen versturen de berichten van plaatsing op 2 april 2021, dit is de 
eerste ronde. In deze periode kan de basisschool ook de vraag krijgen om een 
extra toelichting op het schooladvies te geven.

Aanmeldformulier
De basisschool meldt uw kind digitaal aan. U ontvangt van de basisschool het 
aanmeldformulier wat u eventueel aanvult, ondertekent en aanlevert (per post 
of persoonlijk) aan de VO school waar uw zoon/dochter naar toe gaat. Uiterlijk 
11 maart 2021 moet dit aanmeldingsformulier met een kopie van ID/paspoort in 
het bezit zijn van de vervolgschool. 

Een afwijzing, maar waarom?
De VO school kan leerlingen afwijzen. Hiervoor kunnen drie redenen zijn:

1. Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsniveau dat 
de school aanbiedt. 

2. Uw kind heeft extra onderwijsondersteuning nodig, maar de school biedt 
onvoldoende mogelijkheden hiervoor. De school is dan verplicht om 
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samen met u een andere, passende school te vinden binnen het Samenwerkingsverband 
VO Zuid-Utrecht. 

3. Uw kind voldoet niet aan de extra toelatingscriteria, die de school vooraf heeft laten weten

Afwijzing vóór afsluiting ronde 1
Als de afwijzing op tijd bekend is, vóór 11 maart 2021, kan uw kind zich nog aanmelden bij een 
andere school. Deze nieuwe aanmelding verloopt op dezelfde manier als in de eerste ronde. 
Leerlingen die zich na een afwijzing in de eerste ronde tijdig opnieuw aanmelden, worden behandeld 
als ‘gelijktijdig aangemeld’. 

Loting bij te veel aanmeldingen
Houtens, College de Heemlanden en Wellant college bieden in de eerste ronde alle leerlingen die 
bewust kiezen voor een van deze scholen en toelaatbaar zijn een plek. 
Sommige scholen hebben een maximum aantal leerlingen dat ze kunnen plaatsen op een bepaalde 
afdeling. Het kan voorkomen dat er op die scholen meer leerlingen worden aangemeld dan er 
plek is op die afdeling. -Dan vindt er onder alle leerlingen die zich hebben aangemeld, en e voor 
die afdeling toelaatbaar zijn – een loting plaats. Dit wordt bekend als de scholen voor voortgezet 
onderwijs:

• alle aanmeldingen hebben behandeld;
• de leerlingen die niet toelaatbaar zijn hebben afgewezen; en 
• toelaatbare leerlingen, voor wie de voorrangsregels gelden, hebben geplaats
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Wie krijgt er voorrang?
Een leerling wordt met voorrang geplaatst als hij of zij:

• al een broer of zus op deze school heeft;
• het kind is van een personeelslid op school;
• in Vianen of een omliggend dorp woont (Oosterlicht College Vianen); 
• in IJsselstein of Lopik woont (Cals College IJsselstein).

De voorrang regels gelden alleen in de eerste ronde.

Loting per afdeling
Leerlingen die zich in de eerste ronde binnen de aanmeldperiode aanmelden, worden behandeld 
als ‘gelijktijdig aangemeld’. Het moment van aanmelden binnen die periode is niet van invloed op 
het plaatsingsbesluit. 
Een loting geldt altijd voor één afdeling. Het komt dus voor dat een school een loting uitschrijft voor 
één bepaalde afdeling, maar leerlingen direct kan plaatsen op een andere afdeling, omdat daar 
voldoende plaats is. De loting wordt per school georganiseerd en vindt onder notarieel toezicht 
plaats.  
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Leerlingen die niet geplaatst zijn in de eerste ronde
Is uw kind in de eerste ronde toelaatbaar, maar uitgeloot op een school in of buiten de regio Zuid-
Utrecht? Dan mag hij of zij met hetzelfde schooladvies meedoen in de tweede ronde. Na de loting 
vindt u de beschikbare plaatsen per onderwijsniveau op de website van het Samenwerkingsverband 
VO Zuid-Utrecht (https://swv-zuidutrecht.nl/). U maakt in de tweede ronde maximaal vier nieuwe 
keuzes (op prioritering), uit scholen die nog plaats hebben. Voor de tweede ronde moet uw kind 
uiterlijk op 9 april 2021 aangemeld zijn. De scholen voor voortgezet onderwijs versturen de berichten 
van plaatsing op 12 april 2021. 
 
Leerlingen die niet geplaatst zijn in de tweede ronde 
In de tweede ronde worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op de school van hun eerste keuze 
(in deze ronde). Heeft een bepaalde afdeling ook nu meer aanmeldingen dan plaatsen? Dan zoeken 
de schoolbesturen samen een oplossing.

Plaatsing na bijstelling schooladvies
De schoolbesturen van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht garanderen een plaats op 
het onderwijsniveau op een van deze scholen binnen de regio. Als het schooladvies verandert en u 
daarom een andere school wilt, moet de basisschool uw kind vóór 18 mei 2021 aangemeld hebben 
in de derde ronde. De scholen voor voortgezet onderwijs versturen de berichten van plaatsing op 
21 mei 2021.

Warme overdracht
De basisschool heeft een schat aan kennis over uw kind. Sommige informatie is niet nodig voor 
plaatsing, maar kan wél waardevol zijn voor ontwikkeling en begeleiding. Ook hebben scholen 
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voor voortgezet onderwijs soms behoefte aan extra toelichting op het onderwijskundig rapport. 
Deze informatie kunnen scholen delen tijdens de ‘warme overdracht’. Zowel de basisschool als 
middelbare school kunnen bij aanmelding aangeven of zij een leerling ‘warm’ willen overdragen. 
Tijdens de warme overdracht worden alleen de  gegevens overgedragen die ook besproken zijn 
met ouders.  
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Informatie en communicatie

De basisschool is het eerste aanspreekpunt 
De basisschool informeert u en uw kind over de overstap van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs. Dit geldt ook voor het privacy beleid: u weet welke leerling gegevens worden gebruikt, wie 
deze gegevens krijgt, op welk moment en met welk doel.  

Open dagen voortgezet onderwijs
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Utrecht organiseren informatiebijeenkomsten 
en open dagen. Informatie over deze momenten vindt u op de website van het Samenwerkingsverband 
VO Zuid-Utrecht (https://swv-zuidutrecht.nl) en op de websites van de scholen.  

Website voor informatie over POVO 
Alle informatie over de POVO-procedure en belangrijke data vindt u op de website van het 
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht https://swv-zuidutrecht.nl.  Daarnaast vinden er elk 
schooljaar bijeenkomsten en eventuele trainingen plaats voor de POVO-contactpersonen van de 
basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs. Zij zijn ook volledig op de hoogte van 
alle actualiteiten en belangrijke data. Op de website van het Samenwerkingsverband vindt u ook 
extra informatie die speciaal voor ouders is. Basisscholen kunnen de informatie van de website 
gebruiken als aanvulling op hun informatie aan ouders.  
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Informatiepunt POVO 
Heeft u vragen over de procedure, het schooladvies of een advies van de PCL? Dan kunt u terecht 
bij de basisschool. In uitzonderlijke situaties kan het schoolbestuur of de afdeling Leerplicht van 
uw woonplaats een bemiddelende rol spelen. De school kan contact opnemen met de POVO-
contactpersoon van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht, voor advies of informatie. Ook 
hier bent u welkom met uw vragen, in de periode van aanmelding (februari-maart) en plaatsing 
(april-mei). Het secretariaat van Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht kunt u altijd e-mailen: 
info@swv-zuidutrecht.nl.

Bezwaarprocedure 

Bent u het niet eens met de conclusie van de VO school en/of lukt het niet om tot een passende 
onderwijsplek te komen? Dan kunt u bij de school voor voortgezet onderwijs een bezwaar indienen. 
Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht een bezwaaradviescommissie Deze 
commissie adviseert over bezwaren rond de toelating van leerlingen tot het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. 
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7-10-2020
Informatiemiddag

2-11-2020
start aanmeldingen

(1e ronde) in OT

11-3-2021
sluiting 1e ronde 
aanmeldingen

2-4-2021
Bekendmaking plaatsing 

1e ronde en 
opening 2e ronde

9-4-2021
12.00 uur Sluiting 

2e ronde 
aanmeldingen

12-4-2021
Bekendmaking 

plaatsing 2e ronde

18-5-2021
Uiterlijke datum 

verwerking bijgestelde 
adviezen (=3e ronde)

2-6-2021
Uiterlijke datum wisselen 

van school en sluiting 
POVO
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Wervingsmomenten schooljaar 2020-2021 

Oosterlicht College Vianen

Dinsdag 27 oktober 2020 Klassikale proeflessen leerlingen groep 8
Dinsdag 3 november 2020 Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8
Dinsdag 26 januari 2021 Proeflessen
Dinsdag 2 februari 2021 Proeflessen
Woensdag 27 januari 2021 Open huis
April 2021 Voorlichting leerlingen aanmeldingen 2e ronde
Maandag 14 juni 2021 Kennismakingsavond nieuwe brugklassers vmbo
Maandag 15 juni 2021 Kennismakingsavond nieuwe brugklassers hv en tl/havo 
                                                             
Oosterlicht College Nieuwegein

Donderdag 15 oktober 2020 OC Experience leerlingen groep 8
Dinsdag 17 november 2020 Informatieavond vmbo ouders en kinderen groep 8
Woensdag 18 november 2020 Informatieavond havo/vwo ouders en kinderen groep 8 
Donderdag 28 januari 2021 Open Huis vmbo b/k/t en tl/havo 
Vrijdag 29 januari 2021 Open Huis tl/havo en havo/vwo
Donderdag 11 februari 2021 Proeflessen Oosterlicht Academie, havo/atheneum, tl/havo, vmbo b/k/t, 
 OC Talent activiteiten
April 2021 Voorlichting leerlingen aanmeldingen 2e ronde
Maandag 14 juni 2021 Kennismakingsavond nieuwe brugklassers vmbo
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vervolg Oosterlicht College Nieuwgein
Dinsdag 15 juni 2021 Kennismakingsavond nieuwe brugklassers havo/vwo
Woensdag 24 juni 2021 Reservemiddag kennismaking

Cals College IJsselstein

Zaterdag 28 november 2020 Go Cals Camp 1, twee sessies om 11.30 en 14.00 uur
Maandag 14 december 2020 Proeflessen basisschool: 
 twee sessies om ca 09.00 en 11.30 uur
Zaterdag 9 januari 2021 Go Cals Camp 2, twee sessies om 11.30 en 14.00 uur
Maandag 25 januari 2021 Informatieavond basis/kader/lwoo, 19.30 uur
Dinsdag 26 januari 2021 Informatieavond mavo, 19.30 uur
Woensdag 27 januari 2021 Informatieavond havo/atheneum, 19.30 uur 
Zaterdag 13 februari 2021 Open Dag, 10.00 tot 13.00 uur

Cals college Nieuwegein
Dinsdag 5 januari t/m 
maandag 1 februari 2021        Proeflessen havo/vwo/gymnasium
Maandag 18 en dinsdag 19 januari 2021 Informatie avond havo/atheneum/gymnasium
Maandag 25 januari 2021  Informatie avond tweetalig onderwijs
Dinsdag 2 februari 2021 Proeflessen tweetalig onderwijs
Zaterdag 6 februari  Open Dag, 10.00 tot 13.00 uur
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College de Heemlanden 
(inclusief atheneum-plus en Onderwijs 10-14 Houten):

Maandag 16 en 23 november 2020 Informatieavonden met informatiemarkt
(30 november reserve-avond) Presentaties om 16.30/18.30/19.30 uur
Woensdag 2 december 2020 Informatieavond atheneum-plus, 19.00 uur
7, 9 en 10 december 2020 Proeflessen leerlingen groep 8, 13.30-16.30 uur
Dinsdag 12 januari 2021 Masterclass atheneum-plus, 15.00-16.30 uur
Maandag 14 januari 2021 Informatieavond Onderwijs 10-14 Houten, 19.00 uur 
Maandag 21 januari 2021 Open avond, 18.00 – 21.00 uur
Donderdag 11 februari 2021 EXTRA proefles donderdag, 13.30-16.30 uur

Houtens

Woensdag 11 november 2020  Open lesmiddagen 
Woensdag 9 december 2020
Dinsdag 26 januari 2021
Donderdag 11 februari 2021
Maandag 7 december  Ouderinformatieavonden groep 8 ouders, 19.00–20.00 uur
Donderdag 28 januari 
Donderdag 4 februari 2021 Open avond Houten, 18.00–21.00 uur
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Wellantcollege 
Donderdag 8 oktober 2020 Oriëntatieavond , van 19:00 uur tot 20:45 uur
 (ouders groep 7 & 8)  i.s.m. Houtens en College de Heemlanden
Woensdag 27 januari 2021 Open dag, van 14.00 uur tot 16.30 uur
Woensdag 27 januari 2021 Open avond, van 18.30 uur tot 20.30 uur
Vanaf woensdag 28 oktober 2020 tot en met 17 februari 2021, van 14.00 – 16.30 uur
Op basis van een telefonische afspraak in een kleine groep.
Open lesmiddagen Voor leerlingen en rondleiding en presentatie voor ouders.

Anna van Rijn college

Anna Lyceum:
Woensdag 09 december 2020  Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: bestemd voorgroep 
 8 leerlingen en hun leerkrachten, 9.00 uur tot 13.00 uur.
Donderdag 07 januari 2021 voorlichtingsavond Anna Lyceum (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo   
 voor ouders groep 8 en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen,   
 19.00-20.30 uur. 
Dinsdag 12 januari 2021 Voorlichtingsavond Anna Lyceum (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo voor   
 ouders groep 8 en tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 
 19.00-20.30 uur.
Zaterdag 16 januari 2021  Open huis Anna Lyceum en Anna MAVO: 
 10.00 uur tot 13.00 uur.
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Anna MAVO
Woensdag 09 december 2020  Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: bestemd voorgroep 8 leerlingen en  
 hun leerkrachten, 9.00 uur tot 13.00 uur.
Donderdag 14 januari 2021 Voorlichtingsavond (tweetalig) mavo/havo brugklas voor ouders groep 8 en   
 tevens open lesavond voor groep 8 leerlingen, 19.00 uur tot 20.30 uur. 
Zaterdag 16 januari 2021 Open huis Anna Lyceum en Anna MAVO: 
 10.00 uur tot 13.00 uur.

De Baanbreker

Maandag 25 januari 2021 Open avond
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