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Algemene inleiding  
De scholen voor PO en VO1 hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, om in samenwerking met 
de ouder2, bij de start van het schooljaar voor elke leerling een passende plaats binnen het VO 
gevonden te hebben. Het doel hiervan is  de leerling een succesvolle, bij voorkeur zonder 
onderbrekingen, opleiding te laten afronden op het niveau waarin de leerling in het VO is geplaatst.  
 
In deze notitie worden de procedures over het aanmeldingsbeleid tussen PO en VO en tussen VO-
scholen beschreven voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat hierbij om vier specifieke procedures:  
1. Het aanmeldingsbeleid en de procedures vanuit het PO naar het VO.  
2. De toelating en plaatsing van leerlingen in het regulier VO (vanuit PO). 
3. De doorstroming van leerlingen met specifieke/extra onderwijsbehoeften naar het VO. 
4. Plaatsing in het VSO. 
 
Deze notitie is geschreven voor alle PO-scholen en VO-scholen van het SWV Passend Onderwijs PO 
22.01 en SWV Passend Onderwijs VO 22.01 Noord- en Midden Drenthe. De afspraken worden in mei 
2020 met het PO en het VO geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De wettelijke bezwaarprocedures 
bij aanmelding, toelating en plaatsing zijn van toepassing op de  beschreven regelingen. 
 

Uitgangspunten  
Uitgangspunten voor de gezamenlijke besturen PO-VO zijn: 

• Het hebben van gezamenlijk beleid voor de overgang en procedures van PO naar VO. 

• Het optimaliseren van het proces van de overgang PO-VO. 

• Een verdere professionalisering van het advies voor leerlingen van groep 8. 

• Het op tijd en goed in beeld hebben van de aanmeldingen bij het VO (dit i.v.m. de zorgplicht).  

• Het door ouders, PO en VO streven naar zo mogelijk enkelvoudig schooladvies voor een passende plek in 
het VO. 

• Het tijdig in beeld krijgen van leerlingen met (mogelijke) extra ondersteuning in het VO.  

• Het overdragen van gegevens van PO naar VO via een geautomatiseerd systeem (OSO).   

• Het voorkomen van thuiszitters 

• Het hanteren van de richtlijnen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
1 Daar waar staat PO (Primair Onderwijs) wordt bedoeld: Bao / SBO / SO. Onder ‘het PO’ wordt bedoeld scholen, vestigingen en/of 

locaties vallend onder een schoolbestuur. Daar waar staat VO (Voortgezet Onderwijs) wordt ook VSO bedoeld. Onder ‘het  VO’ wordt  
bedoeld: scholen, vestigingen en/of locaties vallend onder een  schoolbestuur deel uitmakend van het SWV VO 22.01. 
2 Daar waar staat ouder wordt in voorkomend geval ook ouders, voogd of verzorger(s) bedoeld. 
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1. Het aanmeldingsbeleid en de procedures vanuit het PO naar het VO 
Voor scholen voor PO geldt een aantal procedures om te komen tot het geven van een advies voor 
het niveau van VO. Het gaat om de volgende procedures:  
 

• Het schooladvies is leidend. Bij opstelling wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van de 
Noordelijke Plaatsingswijzer.  

• Het advies wordt met meerdere disciplines binnen de PO school besproken en vastgesteld 
(directie, intern begeleider en leerkracht, bij het SBO aangevuld met de orthopedagoog). 

• Vóór januari in groep 7 wordt vastgesteld, welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
plaatsingstraject voor kinderen met  specifieke onderwijsbehoeften.  

• Vóór 1 december (groep 8) wordt aan ouders een voorlopig verwijzingsadvies voor VO gegeven. 

• Vóór 1 december (groep 8) wordt een aanvraag voor lwoo of pro ingediend bij het VO door 
reguliere basisscholen. SBO scholen doen dit voor 24 februari 

• Vóór 1 maart (groep 8) wordt een definitief advies gegeven aan de ouders. 

• Ouders melden hun kind via de basisschool aan, uiterlijk op 15 maart 2020, bij één3 VO-school binnen het 
SWV Noord- en Midden Drenthe, middels een aanmeldformulier.  

• De PO-school kan, als daar aanleiding voor is, het aanleveren van het aanmeldingsformulier en het OKR bij 
de VO-school overnemen van de ouders. De PO-school maakt dit zelf kenbaar aan de ouder.  

• De PO-school kan zorgdragen voor de overdracht van aanvullende gegevens, waaronder het OKR, via 
digitale overdracht, zie bijlage III. Digitale aanlevering geldt niet voor het aanmeldformulier. De PO- en VO-
scholen zetten hierbij onderling maximaal in op een warme overdracht van leerlingen.  

• Een compleet aanmeldformulier bestaat uit een deel A, ingevuld door de ouders én een deel B (OKR), 
ingevuld door het PO. Het formulier mag in verband met een enkelvoudige aanmelding slechts voor één 
VO-school worden ingevuld door het PO.  

• De PO-school overhandigt het aanmeldingsformulier deel B (OKR) ter ondertekening (gezien of 
instemming) aan de ouder. De basisschool levert uiterlijk 15 maart aanmeldformulier deel A en B in bij  
een VO-school naar keuze van de ouder. De ouder is verantwoordelijk voor de aanmelding.  

• De eindtoets is, conform wetgeving, een aanvullende toets, nadat het advies door de PO-school is gegeven 
in het onderwijskundig rapport (OKR).  

• Indien de basisschool op basis van de uitkomst van de eindtoets het advies na heroverweging bijstelt,  
informeert de basisschool de VO-school hierover. Dit kan uitsluitend als de leerling de eindtoets beter heeft 
gemaakt dan op basis van het advies werd verwacht. Zie hiervoor bijlage II, procedure heradvisering.  

• Indien de ouder naar mening van het PO, na pogingen tot overleg, aantoonbaar niet mee werkt in het 
proces tot aanmelding naar het VO, gaat de school over tot melding bij de leerplichtambtenaar. 
 

 

2. De toelating en plaatsing van leerlingen in het regulier VO (vanuit PO) 
Nadat het aanmeldingsformulier is verzonden, vervolgt de procedure zich in het VO: 

• Het advies van het PO over de onderwijssoort is leidend voor toelating en plaatsing4 op een VO-school 
(vestiging) en onderwijssoort. We streven hierbij naar zo mogelijk enkelvoudige adviezen.  

• De toelatingscommissie van een VO-school neemt een toelatings- en plaatsingsbesluit op grond van een 
door een PO-school volledig en juist ingevuld OKR, met daarin opgenomen het integrale plaatsingsadvies.  

• VO-scholen mogen geen toelatingsexamen of psychologisch onderzoek eisen voor toelating (ook IQ-testen 
kunnen niet worden gebruikt als tweede gegeven).  

• Een uitzondering hierop geldt voor lwoo/PrO. Aanvullend onderzoek is nodig voor het afgeven van een 
aanwijzing (lwoo) of toelaatbaarheidsverklaring (PrO) door de PCL.  

• Het besluit tot toelating en plaatsing vindt op de VO-scholen plaats binnen zes weken vanaf 15 maart met 
als voorwaarde dat: 
a. Het volledig en naar waarheid ingevulde aanmeldingsformulier is ontvangen. 

 
3 Indien een VO school een wachtlijst hanteert en leerlingen zijn uitgeloot, dan wordt de leerling (verlaat) door de ouder aangemeld bij 
een andere school of dezelfde school maar dan een andere onderwijssoort. Voorwaarde is dat er plaatsen beschikbaar zijn.  
4 Onderzoek laat zien dat het schooladvies een betere voorspeller is van schoolsucces in het VO dan de resultaten op toetsen.  
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b. Het volledige en juist ingevulde OKR is ontvangen. 
  

In deze periode worden de volgende acties ondernomen:  
-  Het opvragen van eventueel aanwezige onderzoeksverslagen vanaf groep 5. 
-  Het voeren van een intakegesprek met ouder en eventueel leerling bij de toelating en 

plaatsing met een indicatiestelling voor lwoo/PrO.  
 

We adviseren deze aanmeldingen voor 1 maart te laten plaatsvinden opdat eventueel aanvullend 
onderzoek en de noodzakelijke gesprekken tijdig kunnen plaatsvinden. 
 

• De ouder ontvangt medio mei van de VO-school schriftelijk het toelatings- en plaatsingsbesluit.  

• Indien de ouder naar mening van de VO- school, na pogingen tot overleg, aantoonbaar niet samenwerkt 
in het proces tot toelating en plaatsing, gaat de school over tot melding bij de leerplichtambtenaar. 
 

 

3. De doorstroming van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften naar het VO 
Een aantal leerlingen heeft naast de basisondersteuning een specifieke onderwijsbehoefte. De VO-scholen 
hebben in hun ondersteuningsprofiel de basisondersteuning beschreven. Op basis daarvan wordt besloten 
om leerlingen met een specifieke/extra ondersteuningsbehoefte wel of niet toe te laten. Per aanvraag wordt 
gekeken welke mogelijkheden er zijn.  
 
In deze situatie is het belangrijk om samen met ouders en de betrokken scholen tijdig vast te stellen:  

• dat er in het VO specifieke ondersteuning nodig is, omdat de onderwijsbehoefte van de leerling 
de basisondersteuning overstijgt. 

• waarom er in het VO specifieke ondersteuning nodig is. Dit gebeurt op basis van de 
samenhangende stimulerende en belemmerende factoren in relatie tot het beoogde uitstroom-
niveau en uitstroomperspectief in het VO. 

• wat er concreet nodig is in het VO. 

• waar de specifieke ondersteuning geboden kan worden: in het regulier of speciaal VO. De 
integrale onderbouwing is nodig voor het bepalen van het juiste schooltype. 

 
De procedure voor aanmelding van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte verloopt volgens 
een stappenplan, zie bijlage I. Het is wenselijk dat het PO tijdig de procedure in gang zet. In groep 7 wordt 
vastgesteld, vóór januari, welke leerlingen in aanmerking komen voor een plaatsingstraject voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften.  

 
Uitgangspunten stappenplan 
o Het stappenplan treedt alleen in werking als sprake is van kinderen met specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften, waarbij de basisschool de inschatting maakt dat het vinden van een 
passende plek voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs extra inzet 
vraagt.  

o Eveneens treedt het in werking als er sprake is van verschil van inzicht tussen school en ouders 
over schoolplaatsing. 

o Het stappenplan is in principe van toepassing op PO-VO plaatsingen van alle scholen en vormen 
van onderwijs in de regio Noord- en Midden Drenthe; dus zowel reguliere basisscholen, speciale 
basisscholen, speciale scholen voor po, regulier voortgezet onderwijs, lwoo, PrO en speciaal 
onderwijs voor VO. 

o Het realiseren van een goede plaatsing in het VO komt tot stand door een goede samenwerking 
tussen ouders, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waarbij ieder een eigen rol en verant-
woordelijkheid heeft.  

o Er wordt met een open houding en met vertrouwen in elkaar informatie uitgewisseld. 
o Het stappenplan is een leidraad; per kind en per situatie is maatwerk mogelijk. 
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o Het stappenplan gaat uit van uitstroom naar VO vanuit groep 8 PO. Indien sprake is van uitstroom 
vanuit groep 7, kan het stappenplan eerder in werking treden. 
 

Interventies in het traject 
In het traject kunnen verschillende interventies worden uitgevoerd met als doel: 
- Meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van kinderen. 
- En/of kinderen voor te bereiden op de overstap naar voortgezet onderwijs. 

 
Mogelijke interventies zijn: 
o Observatie op de basisschool. 
o Dossieranalyse vanaf groep 5. 
o Handelingsgericht onderzoek.  
o Inschakelen hulpverlening. 
o Inschakelen van leerplicht. 
o Trainen van bepaalde vaardigheden. 
o Proefdraaien in het vo (bijvoorbeeld: 1-3-5 dagen). 
o Gesprekken met verschillende betrokkenen. 
 
Aanmeldingstraject lwoo/PrO 
Leerlingen van reguliere basisscholen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo) of 
aangemeld worden voor het praktijkonderwijs (PrO) dienen voor 1 december aangemeld te worden 
bij de school van hun keuze. Met het speciaal basisonderwijs zijn afzonderlijke afspraken gemaakt 
over de aanmelddatum5. Het basisonderwijs stelt ouders hiervan op de hoogte.  
Bij de aanmelding lwoo en PrO dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn: 
- Aanmeldingsformulier 
- Onderwijskundig rapport met daarin het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8. Bij een aanmelding vanuit 

groep 7 gaat het om de gegevens van groep 5 t/m 7. 
- DVL (Docenten Vragen Lijst) 
- Sociaal Emotionele Vragenlijst (alleen voor PrO) 
- Zorgrapport ouders en school 
- Geëvalueerde (groeps) handelingsplannen en/of OPP’s 
- Eventuele aanwezige onderzoeksverslagen vanaf groep 5.  
- Eventueel plaatsingswijzer 
 
De leerling wordt onderzocht op de school voor VO. Bij een positief advies van de CCL (Centrale Commissie 
Leerlingenzorg) wordt de leerling ingebracht in de PCL. Het samenwerkingsverband geeft bij een positief 
advies van de PCL de aanwijzing lwoo en/of de toelaatbaarheidsverklaring voor PrO af. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de wettelijke criteria lwoo/Pro. Ouders ontvangen hierover bericht en kunnen bij een negatieve 
aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring eventueel beroep aantekenen bij de beroepscommissie van het 
samenwerkingsverband. 
 
Pilot ‘Vermindering toetsdruk / benutten informatie vanuit het basisonderwijs’ 
 
Binnen onze regio wordt voor het onderbouwen van de aanvraag lwoo of PrO gebruik gemaakt van de 
toetsuitslagen van het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Dit zorgt voor een vermindering van de 
toetsdruk voor leerlingen en een verminderen van de administratieve last. Deze werkwijze is gekozen na een 
uitvoering van een pilot op twee basisscholen in Assen. Aan de pilot is vorig jaar een vervolg gegeven:  

 
 
- Invoeren van adaptief toetsen (didactisch). 
- Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling uit het 

basisonderwijs te benutten en dit zo mogelijk uitproberen. 

 
5 Aanmelding vindt plaats voor 24 februari.  
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- Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om bepaalde documenten van het basisonderwijs te gebruiken in 
plaats van (onderdelen van) het zorgrapport dat bij aanmelding voor LWOO/PRO wordt gebruikt. 

 
In het komend schooljaar zal deze vervolgpilot breder uitgezet worden naar 2/3 basisscholen buiten de 

gemeente Assen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de ‘brochure criteria PrO/lwoo’ wat naar 

aanleiding van deze pilot is ontwikkeld.  
 

4. Plaatsing naar het VSO  
Met de invoering van passend onderwijs is niet langer sprake van een 'automatische’ doorstroom 6 
naar het VSO. Vanuit de ambitie 'regulier waar het kan, speciaal waar het echt moet’, vraagt plaatsing 
in het VSO  om een integrale aanpak waarbij het PO (regulier basisonderwijs, SBO en/of SO) en het 
VSO betrokken zijn.  
 
Het is daarom van belang vanaf start groep 7 te bepalen of een leerling zal uitstromen naar: 

• Regulier voortgezet onderwijs. 

• Regulier voortgezet onderwijs met ondersteuning. 

• Een plek in het voortgezet speciaal onderwijs. 
 
Van PO naar VSO cluster 1 of 2 
Als leerlingen worden verwezen naar voortgezet speciaal onderwijs cluster 1 (visuele problematiek) of cluster 
2 (auditieve problematiek) zijn ze aangewezen op een school buiten de regio van het samenwerkingsverband. 
Informatie over aanmelding, toelating en plaatsing is te vinden op: 
VSO cluster 1: http://www.visio.org/nl-nl/onderwijs 
VSO cluster 2: http://www.kentalis.nl/Ik-wil-me-aanmelden/Voor-onderwijs 
 
Van PO naar VSO cluster 3 of 4 
Voor leerlingen die vanuit regulier basisonderwijs of SBO naar het VO worden verwezen, geldt het 
stappenplan ‘kinderen met specifieke onderwijsbehoeften’ (bijlage I). Indien de uitkomst is dat de 
leerling wordt aangemeld bij het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) cluster 3 of 4, dan moet voor de 
leerling een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij de Commissie van Advies (CvA) van 
het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont. De toelaatbaarheidsverklaring heeft 
een beperkte geldigheidsduur en is geldig op iedere school voor VSO cluster 3 of 4 in Nederland.  
 
Gedurende de uitvoering van het stappenplan is er veel informatie tussen PO/SBO-school, VO-school 
en ouders uitgewisseld. Op basis van deze informatie wordt de aanvraag voor een toelaatbaarheids-
verklaring in samenwerking tussen PO/SBO-school en VO-school voorbereid. In principe is de PO/SBO-
school aanvrager. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan de toelaatbaarheidsverklaring ook 
worden aangevraagd door de school waar de ouders de leerling hebben aangemeld. Voor meer 
informatie over de werkwijze van de CvA wordt verwezen naar de Werkwijze CvA welke te vinden is 
op de website http://www.passsendonderwijs-vo-22.01.nl  
 
Van SO naar VSO 
Voor alle leerlingen die naar het VSO gaan moet een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven. 
Dit geldt ook voor leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs (SO) naar het voortgezet speciaal 
onderwijs (SVO) gaan. De school voor speciaal onderwijs maakt de afweging of de leerling die 
woonachtig is in het gebied van het SWV in aanmerking komt voor VSO en vraagt een toelaatbaar-
heidsverklaring aan bij de CvA van het VO 22-01. De CvA beschouwt deze aanvragen inhoudelijk als 
een herindicatie. Een deskundigenadvies maakt onderdeel uit van de verklaring.  
 

 
6 Iedere leerling die naar het VSO wordt verwezen heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het SWV Voortgezet Onderwijs om 
te kunnen worden toegelaten. 

http://www.visio.org/nl-nl/onderwijs
http://www.kentalis.nl/Ik-wil-me-aanmelden/Voor-onderwijs
http://www.passsendonderwijs-vo-22.01.nl/
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Voor meer informatie over de werkwijze van de CvA wordt verwezen naar de Werkwijze CvA welke te 
vinden is op de website http://www.passsendonderwijs-vo-22.01.nl  
 

 

5. Procedure in geval van bijzonderheden bij reguliere aanmeldingen 
De intentie is dat bij een goede samenwerking tussen PO, VO en ouders, de advisering, toelating en 
plaatsing van leerlingen goed verloopt. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die nader 
oplossingsgericht overleg noodzakelijk maken.  
 
o Het VO plaatst leerlingen met als uitgangspunt dat het advies van de basisschool leidend en bindend  

is als het gaat om het minimale niveau. Indien de VO-school van mening is dat ze de noodzakelijke 
aanvullende ondersteuning aan de leerling niet kan bieden, gaat ze binnen tien werkdagen na het 
voorlopig besluit in overleg met de ouders en de PO-school. De ondersteuningsmogelijkheden  
van de VO-school zijn vastgelegd in het ondersteuningsprofiel van de VO school.  
 

o Indien de VO-school de leerling niet plaatst omdat de ondersteuning niet kan worden geboden, heeft  
die VO-school wel zorgplicht. In dat geval neemt de VO-school binnen tien werkdagen het initiatief tot 
een Meer Partijen Overleg (MPO). Het MPO betreft een overleg over het pedagogisch/didactisch niveau 
en/of het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. Bij dit overleg zijn in ieder geval betrokken: 
- de ouders; 
- de school in het VO waar de leerling is aangemeld; 
- scholen in het VO (inclusief evt. VSO) waar de leerling voor in aanmerking komt volgens 

de school waar de leerling is aangemeld; 
- de school van herkomst; 
- (indien gewenst) een intern onafhankelijke deskundige vanuit het samenwerkingsverband VO. 

 
Het MPO heeft als doel om gezamenlijk te komen tot een oplossing. Op basis van het gesprek 
wordt door het VO een passend aanbod gedaan voor plaatsing van de leerling. Met dit aanbod 
kan de ouder de leerling daarna aanmelden bij de school binnen het SWV, passend bij het 
aanbod.  

 
o De onderbouwing van het advies door de PO-school is voor het VO aanleiding om contact met de PO-

school op te nemen met de vraag of de twijfel wordt gedeeld. Zo ja, dan volgt een gesprek, zo nee dan 
wordt eerst de eindtoets afgewacht. De ouder wordt op de hoogte gesteld van dit eventuele gesprek.  
Binnen tien werkdagen na het gesprek neemt de VO-school een definitief standpunt in en brengt de 
ouder en de PO-school daarvan op de hoogte. 

 
o Ouders hebben desgewenst de wettelijke mogelijkheid tot het starten van een bezwaarprocedure tegen 

de afwijzing. Deze is conform de regeling van de betreffende VO-school. 

 
 

6.   Monitoring 
Vanuit het SWV PO en VO is een werkgroep 10 – 14 geformeerd. Deze werkgroep houdt zich onder 
andere bezig met monitoring van: 
o Dubbele aanmeldingen door ouders bij het VO. 
o Afwijzingen en route naar plaatsing in het VO. 
o Ondersteuningsvragen PO en VO  
o Aantal leerlingen dat na 15 maart wordt aangemeld, aard van de aanmelding. 
o Niet geplaatste/plaatsbare leerlingen. 
o Aantal her-adviseringen en het volgen van deze leerlingen in de eerste drie schooljaren 
 

http://www.passsendonderwijs-vo-22.01.nl/
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De gegevens verkregen uit de monitor geven inzicht in de opbrengst en functionaliteit van de 
gemaakte afspraken tussen PO en VO zoals in deze notitie beschreven. De gegevens kunnen 
aanleiding zijn voor het bijstellen van (onderdelen van) de notitie.  
 
Voor het monitoren van de adviezen vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de 
terugkoppeling in de eerste drie jaren, kan VenstersPO, Intergrip of een andere werkwijze gehanteerd 
worden.  
 
 
 Juni 2019 
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Bijlage I  
Stappenplan aanmelding voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Bijlage II 

 
7 Voor leerlingen van het SBO geldt de afspraak dat de aanmelding voor 24 februari plaatsvindt.  

 Periode Actie Actie door: 

1 sept/okt. 
groep 7 

De basisschool stelt vast welke leerlingen mogelijk in aanmerking 
komen voor dit stappenplan (voorlopige vaststelling). 

Intern begeleider/ 
Leerkracht PO 

2 Oktober gr. 7 De basisschool zoekt contact met VO om te overleggen of de bij pt. 1 
genoemde kinderen ook in de visie van het VO in aanmerking komen 
voor dit stappenplan. 

Intern begeleider/ 
Leerkracht PO en 
intaker VO 

3 november  
groep 7 

Ouders attenderen op open dagen voortgezet onderwijs ter oriëntatie. Leerkracht PO 

4 januari gr. 7 Bezoeken open dagen scholen. Ouders en leerling 

5 jan/febr. 
groep 7 

N.a.v. groepsbespreking inventarisatie van leerlingen die voor het 
stappenplan in aanmerking komen. 
(definitieve vaststelling) 

Leerkracht en intern 
begeleider 
basisonderwijs 

6 februari  
groep 7 

Gesprek met ouders leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
over aandachtspunten bij doorstroming naar vervolgonderwijs en 
afspreken dat traject wordt ingegaan. 

Leerkracht en/of intern 
begeleider  

7 februari gr. 7  Gesprek leraar, leerling en ouders over schoolkeuze vo.  

8 Februari gr. 7 Ouders geven voorlopige voorkeur aan voor een school voor VO. Ouders 

9 febr./maart 
groep 7 

Oriënterend gesprek tussen ouders, intern begeleider PO en intaker 
VO-school. 

Ouders, intern 
begeleider en intaker vo 

10 maart  
groep 7 

Inventarisatie aantal voor het traject aangemelde leerlingen en indien 
gewenst consultatie en advies. 

Intaker vo en PCL en 
CvA 

11 maart  
groep 7 

Terugkoppeling naar ouders en basisschool op basis daarvan 
vervolgafspraken. 

Intaker vo 

12 juni  
groep 7 

Opstellen plan van aanpak in overleg met ouders (en zo mogelijk de 
leerling) en leraar (of ib-er). 

Intaker vo 

13 aug/dec gr. 8 Uitvoeren plan van aanpak. Betrokkenen 

14 november 
groep 8 

Evaluatie plan van aanpak (of tussenevaluatie) en indien nodig 
opstellen vervolg plan van aanpak. 

Intaker vo, ouders, 
leraar, intern begeleider 
po en zo mogelijk de 
leerling 

15 Voor 1 dec.  
groep 8 

Officieel aanmelden bij voortgezet onderwijs7  
(lwoo en PrO) – zorgplicht VO. 

Ouders 

16 vanaf dec. 
groep 8 

Indien aan de orde: onderzoek PrO /lwoo/VSO. PCL, CvA, swv, Directie 
vo-school  

17 vanaf jan. 
groep 8 

Beschikkingen en/of toelaatbaarheidsverklaringen CvA/bestuur en 
toelatingsbeslissingen van de scholen. 

PCL, CvA, swv, Directie 
vo-school 

18 1 dec / 1 mei 
groep 8 

Eventueel uitvoeren tweede deel plan van aanpak.  Ouders, intern 
begeleider en intaker vo 

19 Voor 1 mrt Basisschool geeft een schooladvies (niveau) en levert een OKR aan. Leerkracht groep 8 

20 Voor 15 maart  
groep 8 

Officieel aanmelden bij voortgezet onderwijs. 
(overige vormen van onderwijs) – zorgplicht VO 

Ouders 

21 mei groep 8 Maken van afspraken ouders en VO over opstart in het VO. Ouders en intaker vo, 
beoogde mentor 

22 mei groep 8 Indien de beschikking of toelatingsbeslissing negatief uitpakt, wordt de 
leerling (en ouders) een alternatief passend onderwijsaanbod geboden. 
Dit wordt toegelicht in een gesprek, waarbij ouders en leraar PO (of ib) 
aanwezig zijn. 

Intaker VO 

23 Aug. brugklas Start op school voor voortgezet onderwijs. Leerling 

24 Febr. brugklas Terugkoppeling naar basisonderwijs over voortgang van de leerling. Intaker vo 

25 augustus  
Klas 4 VO 

Terugkoppeling naar basisonderwijs over voortgang van de leerling. VO 
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Her-adviseringsprocedure 
 
Stappenplan heroverweging schooladvies 
 
Stap 1 
Neem indien gewenst bij twijfelgevallen vóór het uitbrengen van het advies contact op met de school voor 
voortgezet onderwijs.  
 
Stap 2 
Geef in het onderwijskundig rapport aan dat er na het afnemen van de eindtoets mogelijk een herziening van 
het advies volgt. 
 
Stap 3 
Neem indien gewenst na de eindtoets voor overleg contact op met de school voor voortgezet onderwijs. 
 
Stap 4 
Vaststellen herziene adviezen door basisschool. 
 
Stap 5 
Gesprek tussen basisschool en ouders. 
 
Stap 6 
Invullen formulier herziening advies en voor 1 juni verzenden naar het VO. 
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Formulier herziening advies 
 
 

Naam leerling  
 

Geboortedatum  
 

Basisschool  
 

Contactpersoon  
 

Gegeven advies 0 PrO    
0 vmbo basis    
0 vmbo kader    
0 vmbo tl    
0 havo    
0 vwo 

Herzien advies 0 PrO    
0 vmbo basis    
0 vmbo kader    
0 vmbo tl    
0 havo    
0 vwo 

Score eindtoets Score ………………. 
0 kopie bijgevoegd 

Argumenten herziening advies  
 
 
 
 
 

Ouders zijn geïnformeerd op …. - …. - ….. 
 

 
Dit formulier en de uitslag van de eindtoets voor 1 juni mailen naar de administratie van de betreffende 
school. 
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Bijlage III 
Instructie Digitale Overdracht PO – VO in Assen en omgeving via OSO overstapservice. 
 
Het overdragen van leerlinggegevens benodigd voor de verwerking van de aanmelding van nieuwe leerlingen 
naar het VO gaat in het kader van de wetgeving AVG, digitaal via OSO. Dit is aan te maken in ESIS of Parnassys 
(of een ander digitaal leerlingvolgsysteem) en kan ingelezen worden in Magister en Som. Hiervoor is door de 
werkgroep OSO de volgende procedure afgesproken: 
 
1. Elke school voor VO en PO is gecertificeerd voor OSO. 

 

2. Elke school voor VO heeft een eigen papieren aanmeldingsformulier voor NAW-gegevens, keuze opleiding 

en een handtekeningenblad waarop aangevinkt wordt wat ouders en groepsleerkracht als digitale bijlagen 

sturen en voor akkoord ondertekenen. 

Deze wordt  in oktober verzonden naar de basisscholen. 

Hierop is de volgende zin toegevoegd:  

“De ouder/verzorger heeft inzage gehad in  onderwijskundig  en zorgrapport bij een digitale aanmelding. 

Handtekening:……………………………” 

 

3. De scholen voor VO zorgen voor digitale bestanden voor de basisscholen van de volgende bijlagen: 

a. Zorgrapport voor ouders 

b. Zorgrapport voor groepsdocent 

c. Eventueel onderwijskundig rapport of DVL 

 

4. De leerling  wordt voor 1 december (lwoo) of 15 maart  aangemeld met het verzenden van het 

schriftelijke aanmeldingsformulier. Op het moment dat de aanmeldingsformulieren worden verzonden 

staat het OSO-dossier ook klaar.  

 

5. De school voor PO zet een digitaal dossier klaar in ESIS/Parnassys waar de school voor VO via brinnummer 

staat aangegeven.  

De volgende gegevens worden tevens als bijlage klaar gezet: 

a. Onderwijskundig rapport met daarin up-to-date gegevens en leerlingvolgsysteem van een 

leerling van groep 6 t/m 8. (kan uitdraai van ESIS zijn als pdf) 

Bij een aanmelding vanuit groep 7 gaat het om de gegevens van groep 5 t/m 7. 

b. SCOL of DVL bij reguliere aanmelding. 

c. Bij lwoo/Pro aanmelding moet een DVL en zorgrapport worden bijgevoegd. 

d. Eindtoetsgegevens indien deze bekend zijn(bijvoorbeeld drempeltest). Deze kan ook opgenomen 

worden in het onderwijskundig rapport. 

e. Entreetoets. 

f. Dyslexieverklaring met onderzoeksverslag.   

g. Dyscalculieverklaring met onderzoeksverslag.  

h. Overige onderzoeksverslagen (natuurlijk met toestemming ouders) 

i. Handelings- of begeleidingsplannen met bijbehorende evaluatie van de laatste twee schooljaren. 

 

6. De school voor VO waar de leerling wordt aangemeld doet een aanvraag bij OSO voor de gegevens van 

deze leerling, m.b.v. voornaam, achternaam, geboortedatum en BSN. 
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Bijlage IV 

Contactpersonen voortgezet onderwijs 

Dr. Nassau College 

Penta   Marjan Fredriks en Chantal Wieringa 

Quintus   Anja Janssen 

Beilen   Eline de Jong 

Gieten   Irma Veenhuizen 

Norg   Iona van der Linden 

ISK   Evelien Hoekstra 

CS Vincent van Gogh 

CSG Beilen  Gerda Seubring  

Lariks   Klaas Bijl 

Salland   Bert Benjamins 

Gomarus college Anita Roskam 

 

Terra Assen   Doede van der Donk 

Terra Eelde  Karin Moltmaker 

PrO Assen  Robert Kuiper 

 

 

 


