
Overstap PO – VO

Voorlichting ouders basisonderwijs

Aanmelding voor schooljaar 2022-2023



Een nieuwe school, een spannende 
periode

Een goede schoolkeuze 
sluit aan bij de mogelijkheden 
van úw kind!



In 7 stappen naar het Voortgezet Onderwijs 

1a. Aanmelding door 
ouders uiterlijk 15 

maart 

2. Advies basisschool 
is bindend voor VO 

1b. 1ste en 2de keus 
op aanmeldformulier / 

digitaal 
aanmeldportaal 

3. Basisschool 
draagt 15 maart het 

overstapdossier 
over 

4. Scholen met 
meer aanmeldingen 
dan plaatsen loten 

op 24 maart 

5. Rol eindtoets en 
heroverweging 

6. 1 mei voorlopig 
besluit over 

toelating 

7. Definitieve 
plaatsing na 

heroverwegingen 
(juni)



Overstap Service Onderwijs (OSO)

Landelijke standaard waarbij volgsystemen in PO en VO met elkaar 
‘communiceren’. 
Ouders moeten ten minste inzage gehad hebben in het dossier. Voor zover 
er alleen gegevens van de school zelf in staan, is formeel geen 
toestemming nodig. Voor externe onderzoeken is die toestemming wel 
nodig.



Waarom loten?

• Plaatsgebrek: maximaal aantal lln in een afdeling

Hoe

• Op 24 maart, inclusief uitslag op de site (notaris betrokken)

• 1e keuze apart van 2e keuze

• Uitgeloot? dan uiterlijk 5 april een nieuwe aanmelding

• Leerling kan bij max. 2 scholen aanmelden
• Uitwisseling leerlinggegevens kan slechts met 1 VO 

school  

• Elke school eigen voorrangsregels mogelijk (zie de sites) 
• broertje/zusje-regeling meest bekende voorbeeld

Welke scholen hebben geloot in 2021

Parcivalcollege (TL/HAVO) - Stadslyceum (HAVO/VWO) -
Leon van Gelder - Montessori Lyceum (HAVO/VWO)



Wat als het lastig wordt in de overgang? 

• binnen 10 werkdagen na voorlopig besluit met ouder en PO in 
gesprek

• VO heeft zorgplicht & Meer Partijen Overleg (MPO)

• bezwaarprocedure 

• Advies: bij PO school

• Toelating/Plaatsing: VO school

• NB Schoolbestuur heeft plaatsingsplicht (niet de 
school). In het geval van extra ondersteuning is er 
zorgplicht. 

• rol leerplicht 



Waar vind ik meer info?

• VO gids: https://www.devogids.nl/

• Filmpjes scholen VO gids:
• https://www.youtube.com/results?search_query=vo+groningen+vo+gids

https://www.youtube.com/watch?v=GKoJEERTY58
https://www.youtube.com/watch?v=fKBHaHFwbCE

https://www.devogids.nl/
https://www.youtube.com/results?search_query=vo+groningen+vo+gids
https://www.youtube.com/watch?v=GKoJEERTY58
https://www.youtube.com/watch?v=fKBHaHFwbCE


Waar vind ik meer info? (2)

Stappenplan: https://www.devogids.nl/stappenplan-vo-gids/

https://www.devogids.nl/stappenplan-vo-gids/


Waar vind ik meer info? (3)

• Scholen in Groningen: https://scholenopdekaart.nl/zoeken/ 
middelbare-scholen?zoektermen=groningen&weergave=Lijst

• Inspectie: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/

https://scholenopdekaart.nl/zoeken/middelbare-scholen?zoektermen=groningen&weergave=Lijst
https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/


https://www.devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_ouders/2/

https://www.devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_ouders/2/


https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/

https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/


Informatie VO

• Ouderversie stappenplan overstap naar VO: 
https://www.swv-vo2001.nl/ouders-verzorgers-leerlingen/

• Voorlichting VO scholen: https://www.scholenmarktgroningen.nl/
• 8 en 9 november in de Euroborg van 16.30-19.30 uur

• Online kennismakingssessies gecontinueerd

• Websites scholen

• Brochures van de scholen

• Gezamenlijke informatiegids VO (ca. november)

• Open dagen (vanaf januari)

https://www.swv-vo2001.nl/ouders-verzorgers-leerlingen/
https://www.scholenmarktgroningen.nl/


Veel wijsheid en plezier bij
het samen zoeken

naar de juiste middelbare
school voor uw kind!

En 15 maart 2022 is de uiterlijke aanmelddatum!


