4e Nieuwsbrief Kernprocedure
In deze nieuwsbrief kunt u de voortgang lezen van de Amsterdamse Kernprocedure
overstap PO-VO. De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers in het PO en VO die te
maken hebben met de Kernprocedure.
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PO: Aandachtspunten Kernprocedure 2017 vanuit het Samenwerkingsverband VO
Het Samenwerkingsverband VO wilt u graag een aantal punten onder de aandacht brengen
(met evt. verwijzingen naar de pagina’s in de Kernprocedure Overstap PO-VO 2017, met de
vorige nieuwsbrief naar u verzonden):
- Als uit de LAT, CAP en/of SEM een lwoo aanwijzing of toelaatbaarheid tot PrO blijkt, dan moet
dit (aanvullende) advies door de basisschool worden gegeven. Dus ook als ouders CAP en/of
SEM weigeren, maar de LAT wel in de lwoo criteria valt, dient de basisschool dit aan een vmboniveau aanvullende advies te geven. (pagina 9 bovenaan)
- Nieuw is de procedurele controle op de compleetheid van het oki-doc en de onderbouwing van
het basisschooladvies. Dit vindt plaats na de aanmeldingen en voor de centrale loting &
matching. Deze controle bedoelt het VO voldoende vertrouwen te geven in het advies van het
PO om een toelatingsbesluit te nemen. (pagina 20 bovenaan)
- Voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte is het belangrijk dat al vroegtijdig
wordt georiënteerd; ouders en leerling kunnen een afspraak maken met de VO-school van
voorkeur.
- Het is een misvatting dat het basisschooladvies een plaatsingsbesluit is. Het advies als besluit
geldt enkel voor het onderbouwde niveau-advies. Het VO is verantwoordelijk voor de juiste
plaatsing en weegt hierin ook de (extra) ondersteuningsbehoefte van de leerling mee.
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- Het PO is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedegen advies op niveau en
ondersteuningsbehoefte. Externe partijen (zoals ABC/Atlas) of aanvullende toetsen kunnen
hierbij ondersteunen.
- Wordt mogelijk een voortgezet speciaal onderwijs advies gegeven, dan graag contact
opnemen met het onderwijsschakelloket (OSL) van het samenwerkingsverband VO.
http://www.swvadam.nl/diensten/bovenschoolse-voorzieningen
VO: Inlog MEPS VO gerealiseerd
Volgens het tijdpad is in week 50 van 2016 MEPS weer opengesteld voor het VO. De
beheerders is gevraagd hun account te activeren. Indien dit niet is gedaan voor 17 januari a.s.
zal de beheerder worden verwijderd uit MEPS. MEPS-beheerders is ook direct gevraagd om de
capaciteitsgroepen te controleren. Het is aan te bevelen om één beheerder deze taak uit te
laten voeren in MEPS, in opdracht van de schooldirectie/het schoolbestuur. Voor meer
informatie kunt u in MEPS een download vinden genaamd ‘Instructie capaciteitsopgave MEPS
2017’. Vragen hierover kunnen worden verzonden naar support@mepsosvo.nl
PO wordt op maandag 30 januari gemaild met de inloginstructie (zie tijdpad Kernprocedure).
VO: Instructie capaciteitsopgave
Ten behoeve van de centrale loting en matching geven alle reguliere VO-scholen hun capaciteit
op in MEPS. Dit gaat in fases en deze staan beschreven in de ‘Instructie capaciteitsopgave
MEPS 2017’. Dit document in is MEPS te vinden voor alle VO MEPS-beheerders en is met de
besturen van de VO-scholen gedeeld.
PO en VO: De publicatie van de centrale loting & matching dit jaar op 5 april
Zoals in het tijdpad staat genoteerd, zal op woensdag 5 april 2017 de publicatie van de loting en
matching worden gedaan. Op die dag wordt op een specifiek tijdstip in het ouderportaal (een
unieke webpagina voor elke leerling waarvan de ouders die link maandag 3 april gemaild
krijgen) de uitkomst voor de leerling getoond en kan het PO en het VO in MEPS de uitkomst
van hun leerlingen/school zien. Dit is gelijk aan de gang van zaken vorig jaar en een nadere
instructie volgt te zijner tijd.
PO en VO: www.VOschoolkeuze020.nl
Met enige trots presenteren wij de nieuwe website over de overstap van PO naar VO in
Amsterdam! De website is van het OSVO in samenwerking met BBO en de gemeente
Amsterdam. Op www.VOschoolkeuze020.nl kunnen leerlingen en ouders (en PO en VO) allerlei
informatie vinden over de overstap. Alle scholen hebben, net als in de keuzegids, een eigen
pagina en men kan filteren op stadsdeel, niveau en ondersteuningsbehoefte. Er is een overzicht
van de open dagen waarin ook gefilterd kan worden. De veel gestelde vragen zijn opgenomen
en er wordt verteld waar men terecht kan met andere vragen. Heeft u suggesties voor de
website, dan kunt u die mailen naar povo@verenigingosvo.nl.
PO en VO: Amsterdamse keuzegids 2017
In november is de Amsterdamse keuzegids 2017 verspreid onder alle Amsterdamse groep 8
leerlingen. In deze gids staat de procedure van oriënteren, aanmelden en plaatsen beschreven.
Alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben een eigen schoolpagina en
achterin is een register te vinden met allerlei onderwerpen die te maken hebben met de
overstap. Hier kunt u de digitale versie vinden.
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PO: Open dagen starten
Deze en volgende maand zijn de meeste open dagen op de VO-scholen.
Op http://www.voschoolkeuze020.nl/opendagen en
op http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/vo/opendagen/ zijn overzichten te
vinden van de open dagen. Om de mogelijke drukte wat te verminderen, hebben verschillende
scholen aanpassingen gedaan ten opzichte van vorig jaar. Een extra open dag, een andere
route door school, vooraf aanmelden, een andere organisatie van de open dag enzovoort.
Adviseer leerlingen en hun ouders om de website van de school te bekijken waar ze een open
dag van willen bezoeken voor extra informatie.
PO en VO: Opvolger van ELKK wordt nu ontwikkeld
Het Electronisch Loket Kernprocedure en Keuzegids (ELKK) wordt met ingang van volgend
schooljaar (2017-2018) vervangen door ELK, het nieuwe electronische loket Kernprocedure.
Het nieuwe systeem zal dezelfde functies bieden als het huidige ELKK, maar dan met
modernere technologie en meer gebruiksvriendelijkheid. Ook zal MEPS worden geïntegreerd,
waardoor zowel PO als VO in één systeem zal werken.
Na een aanbestedingstraject is een partij gekozen die dit schooljaar ELK gaat maken, het
systeem dat de overstap van PO naar VO ondersteunt. Elke week komt een ontwerpgroep
samen waarin vertegenwoordiging van het PO, VO en de samenwerkingsverbanden zitten. Zij
zien toe, testen en denken mee met de ontwikkeling. In november heeft er een eerste
testsessie plaatsgevonden voor het PO gedeelte met een aantal IB’ers en leerkrachten groep 8.
Men was, uiteraard met wat opmerkingen, zeer positief gestemd over wat ze zagen en konden.
OSO: De overdracht van leerlinggegevens zal in het nieuwe ELK beveiligd plaatsvinden via de
Overstapservice Onderwijs (OSO). Daarvoor dienen alle scholen zich aan te sluiten bij OSO.
Een eenvoudige handeling: de meeste scholen in Amsterdam zijn al aangesloten. Voor de
scholen die dat nog moeten doen, klik hier voor meer informatie en de handleiding.
PO en VO: Eindgebruikers ELKK gezocht voor testsessies nieuwe systeem
In het voorjaar zullen er opnieuw één of twee testmiddagen worden georganiseerd. Hiervoor
zoeken we eindgebruikers (medewerkers in het PO of VO die nu in ELKK en/of MEPS werken).
Mogen we u uitnodigen als eindgebruiker om bij een testsessie aanwezig te zijn? Stuur dan een
email naar Marit van Luijn, de projectleider van de ontwikkeling van ELK (m.vanluijn@oog.nl).
Vragen over de overstap PO - VO?
Op de www.voschoolkeuze020.nl staat een aantal veel gestelde vragen met antwoorden
genoteerd over de kernprocedure van dit schooljaar.
U kunt uw vraag op dit moment richten aan BBO (voor PO) of OSVO (voor VO). Ouders kunnen
zich richten tot de basisschool of de VO-school van voorkeur. Ook OCO (de Amsterdamse
onderwijs consument) kan vragen van ouders beantwoorden.
Voor ragen over ELKK kunt u terecht bij de ELKK helpdesk van de gemeente Amsterdam:
elkk-helpdesk@amsterdam.nl of 020 251 8008
Vragen over MEPS kunt u sturen naar support@mepsosvo.nl
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