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OKR Onderwijskundig Rapport

CTA Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen 
en Aanwijzingen.

Voorkeurslijst De voorkeursvolgorde van ouders door de 
scholen te nummeren.

OPP OntwikkelingsPerspectiefPlan

OT Onderwijs Transparant

B-gedeelte De extra set vragen in het OKR voor 
leerlingen die in het VO (mogelijk) extra 
ondersteuning nodig hebben

Start schooljaar 2022–2023

Nieuwe leerkracht/intern begeleider?
Of leerlingen waarbij je twijfelt over advies?1ja
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Voor alle leerlingen geldt: 
afname CITO LOVS in januari3
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Is er sprake van extra zorg?4

Is er sprake van aanmelding op
meerdere scholen?7

Alle leerlingen krijgen uiterlijk 30-03 bericht 
van het VO over toelating op de school van 
aanmelding of verlenging dossieronderzoek

8

Is er sprake van loting door het VO?9

Afname Centrale Eindtoets (april/mei)
inclusief S(B)O10

11

De VO-scholen versturen voor 06-04 
bericht aan ouders over toelating12

Uiterlijk 26-05 worden voor alle 
leerlingen de resultaten van de Centrale 

Eindtoets in OT ingevoerd
13

Moet je het advies op basis van de 
uitslag van de Centrale Eindtoets 

heroverwegen?

Twijfel tussen LWOO of PRO? 
Neem contact op met het Futura college*2b

14

Plaatsingsbericht wordt uiterlijk 
08-06 verstuurd

EINDE POVO procedure

15

6

Ken je de updates al?1b1a Startbijeenkomst Futura College
(28-09)

2
Heb je leerlingen die achterstanden

vertonen zoals uitgelegd op p. 7 
van de POVO-procedure?

2a Vooraanmelding in OT invullen 
(vóór 03-10) ten behoeve van de CTA

4a
Vul ook het B-gedeelte van het OKR in

en voeg (indien aanwezig)
het OPP toe als bijlage

4b
Indien er gedacht wordt aan plaatsing op een VSO 

en de leerling zit op een reguliere basisschool,
neem contact op met SWV Passenderwijs

7a
VO-school van 1e keuze gebruikt de 

unieke code uit OT en vult de 
voorkeurslijst in

9a Uiterlijk 05-04 aanmelden voor de 
2e toelatingsronde

14a
Uiterlijk 26-05 schriftelijk of telefonisch 

melden van leerlingen met bijgesteld 
advies bij het VO

14b Bijgesteld advies invoeren in OT

Warme overdracht voorafgaand aan 
plaatsing met uitzondering van 

het Wellant college 
(warme overdracht net voor de zomervakantie)

een advies opstellen
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Voor alle leerlingen moet het advies 
definitief vastgesteld zijn op 01-03

5

*Je kunt contact opnemen met Ramona de Groot, orthopedagoog van het Futura College. 
Het liefst voor de herfstvakantie. Neem gerust ook contact over als je wilt sparren over
leerlingen uit groep 6 of groep 7.

Alle leerlingen moeten voor 24-02 zijn 
aangemeld door ouders op het VO


