
 

Informatie voor ouders/verzorgers van leerling in het primair onderwijs betreffende de overstap PO-VO 
1 

 

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs 

 

Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen in het basisonderwijs of speciaal (basis-) 

onderwijs 

 

Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal 

onderwijs gaat, is deze informatie voor u van belang. 

De besturen van de basisscholen en de middelbare scholen in de regio Midden-Holland & Rijnstreek 

hebben over de aanmelding en toelating van leerlingen op de middelbare scholen afspraken 

gemaakt. Voor alle leerlingen geldt de algemene procedure. Voor leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte gelden aanvullende of afwijkende afspraken. 

 

1. De algemene procedure 

Aan het begin van het schooljaar informeert de basisschool u over de schooladviesprocedure.  

Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het VO. De basisschool geeft een 

toelatingsadvies op grond van alle informatie en observaties die het in de jaren dat de leerling op de 

basisschool zat in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Dit schooladvies is een advies van de 

school en niet van een enkele leerkracht. Het schooladvies wordt enerzijds gebaseerd op de 

toetsuitslagen door de jaren heen, en anderzijds op de leerhouding en het functioneren van de 

leerling. Voor het interpreteren van de toetsuitslagen naar een schoolniveau maken we in onze regio 

gebruik van het instrument plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer onderbouwt mede het schooladvies. 

Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de eindtoets hét tweede gegeven wordt. Dat betekent dat alle 

basisscholen verplicht de eindtoets afnemen. 

 

In deze regio maken we gebruik van het digitale systeem van Onderwijs Transparant (OT) om de 

informatie over de leerlingen via het Onderwijskundig rapport (OKR) over te dragen naar de VO-

scholen. Alle basisscholen en VO-scholen in onze regio werken met dit systeem.  

 

Het schooladvies 

De basisschool is wettelijk verplicht het advies voor uw kind voor het vervolgonderwijs voor 1 maart 

aan u bekend te maken en met u als ouders/verzorgers te bespreken. Mocht u het niet eens zijn met 

het gegeven advies, ga daarover dan in gesprek met de basisschool. Het schooladvies bestaat in onze 

regio uit een enkelvoudig of tweevoudig bindend toelatingsadvies. De middelbare scholen zijn 

verplicht de leerlingen te plaatsen overeenkomstig het gegeven toelatingsadvies van de basisschool, 

en bepalen zelf in welke klas zij de leerling plaatsen. 

 

Wettelijk is bepaald dat bij de advisering en aanmelding alleen nog een hoger schooladvies mogelijk 

is als de eindtoets hoger uitvalt dan het eerdere advies van de basisschool. Indien zich dit voordoet 

moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Na de heroverweging kan de basisschool 

beslissen of het schooladvies wel of niet wordt aangepast. De school voor VO volgt vervolgens het 

advies. Uw verzoek tot heroverweging van het schooladvies moet zo spoedig mogelijk na het bekend 

worden van de eindtoetsresultaten worden gedaan. 
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Aanmelding bij de middelbare school 

De leerling moet uiterlijk 15 maart schriftelijk door u zijn aangemeld bij de middelbare school.  

U meldt de leerling aan op een middelbare school die de onderwijssoort die het schooladvies noemt 

aanbiedt.  

 

De middelbare school heeft de unieke code van de leerling nodig om de gegevens van de leerling in 

het digitale systeem in te zien. Veelal doet de basisschool dit voor u. Geeft u daarom bij de 

basisschool aan welke VO-school u kiest voor uw zoon of dochter. 

 

Plaatsing van de leerling 

De  VO-school kan pas verder met de procedure van plaatsing na ontvangst van de formulieren met 

de unieke code. Pas op 16 maart en eerst als de unieke code ontvangen is, start de 

toelatingsprocedure. 

Het insturen van het inschrijfformulier is een verzoek tot plaatsing. Als de leerling geplaatst wordt, 

krijgen ouders bericht over de plaatsing. Als de VO-school vragen heeft over het advies en/of het 

gewenste type brugklas, is er mondeling contact met de basisschool en/of de ouders. 

De overdracht wordt afgerond met een mondelinge warme overdracht tussen de basisschool en de 

vo-school voor alle leerlingen. 
 

 

2. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

Voor alle leerlingen geldt de algemene procedure voor de overstap van PO naar VO, al zijn er voor de 

leerlingen met ondersteuningsbehoefte aanvullende of afwijkende bepalingen. Leerlingen kunnen 

een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte hebben. Relevant voor de overstap PO/SO naar V(S)O 

zijn de volgende: 

 Dyslexie 

 Ondersteuningsbehoefte op regulier VO, anders dan lwoo en pro 

 Lwoo en Pro 

 Visuele beperking of communicatieve en auditieve beperking 

 VSO 

 

Dyslexie 

Als uw kind dyslexie heeft kunt u dit melden bij de kennismaking bij de VO-school. De school kan dan 

een ondersteuningsplan opstellen. 

 

Ondersteuningsbehoefte op regulier VO, anders dan lwoo en pro 

Als de basisschool of u als ouders/verzorgers voorziet dat uw kind extra ondersteuning in het VO 

nodig zal hebben, is het van belang dat de VO-school dat tijdig weet en de benodigde informatie over 

uw kind ontvangt. Alleen dan kan de VO-school zich voorbereiden op de te geven ondersteuning.  

Start daarom in september of oktober met de volgende acties: 

 Bespreek het schooladvies en de benodigde ondersteuning met de basisschool. Geef de 

basisschool toestemming om informatie over de ondersteuningsbehoefte van uw kind 

digitaal over te dragen aan de VO-school van uw keuze. Dat kan met de overdracht van het 
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groeidocument/ OPP, of een beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren 

en het handelingsplan.  

 Oriënteer u zorgvuldig op welke VO-school uw kind de gewenste ondersteuning kan bieden. 

Dit kan op basis van de schoolgidsen, de school ondersteuningsprofielen en de 

voorlichtingsdagen van de VO-scholen. Ook kunt u oriënterende gesprekken voeren op 

scholen. 

 Maak uiteindelijk tijdig een keuze voor een school en doe daar een schriftelijke aanmelding, 

uiterlijk 15 maart. Op die manier treedt de zorgplicht van de VO-school in werking, en moet 

de school zorgen voor een passende plaats voor de leerling, eventueel op een andere school 

indien de school zelf de passende ondersteuning niet kan bieden. 

 Draag zelf bij aan een warme overdracht van uw kind vanuit de basisschool naar de 

middelbare school door met de middelbare school in gesprek te gaan over wat uw kind nodig 

heeft aan ondersteuning om het op school goed te doen. 

De middelbare school heeft vanaf 16 maart zes weken de tijd om een besluit te nemen over de 

plaatsing. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.  

 

Lwoo en pro 

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (PrO) zijn vormen van lichte 

ondersteuning. Het lwoo is bedoeld voor een deel van de leerlingen in het VMBO, namelijk in de 

leerweg basis of basis/kader. Het is geen aparte schoolsoort, maar extra ondersteuning voor 

leerlingen met een onderwijsachterstand. Praktijkonderwijs is een zelfstandige schoolsoort. 

Voor lwoo en praktijkonderwijs gelden landelijke criteria. Het samenwerkingsverband VO neemt het 

besluit over een aanvraag.  

 

Als de basisschool of u als ouders/verzorgers voorziet dat uw kind lwoo of praktijkonderwijs nodig zal 

hebben, is het van belang dat de basisschool de aanvraagprocedure tijdig start en dat de benodigde 

informatie over uw kind beschikbaar komt. De basisschool moet uiterlijk 15 november de procedure 

starten. Vervolgens is vaak een IQ-onderzoek nodig. Dit kan de basisschool organiseren. 

 

U meldt uw kind uiterlijk 1 februari schriftelijk aan bij de school van uw keuze. Let daarbij op dat niet 

alle VMBO-scholen lwoo aanbieden. De VO-school moet uiteindelijk de officiële aanvraag doen voor 

lwoo dan wel Pro. 

 

Het aantal plaatsen in het Praktijkonderwijs in deze regio kent een maximum. Daarom geven de 

scholen voorrang aan leerlingen uit de eigen regio. Vanaf 15 maart voeren de Praktijkscholen de 

eerste ronde plaatsingen uit voor de leerlingen uit de regio MHR. Als vervolgens nog plekken 

beschikbaar zijn, voeren zij vanaf 1 juni de tweede ronde plaatsingen uit voor de leerlingen uit 

andere regio’s.  

Formeel bestaat de regio van het SWV VO/ VSO MHR uit de gemeenten: Alphen aan den Rijn, 

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard (exclusief de kernen Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk), 

Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas (exclusief de kern Nieuwerkerk aan den IJssel). 

Maar er is afgesproken om bij de eerste plaatsingsronde uit te gaan van een iets groter gebied.  

Dit betekent dat het samenwerkingsverband als uitgangspunt neemt: 
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 Het werkgebied van het  swv PO Midden-Holland. Dit omvat een deel van het gebied van het 

SWV VO/VSO MHR en daarbij de kernen Krimpen aan den Lek en Lekkerkerk.  

 Het werkgebied van het swv PO Rijnstreek. Dit omvat een deel van het gebied van het SWV 

VO/VSO MHR alsmede de kernen Woubrugge, Rijnsaterwoude en Leimuiden die tot de 

gemeente Kaag en Braassem behoren. 

 Op grond van historie worden ook tot de werkregio gerekend de leerlingen die wonen in de 

kernen Cabouw (postcode 3411), Polsbroek en Polsbroekerdam (postcode 3415) die bij 

de  gemeente Lopik horen en de kern Hekendorp die bij de gemeente Oudewater hoort. 

Verder zullen leerlingen die wonen in Oudewater en aantoonbaar tot en met de eindgroep 

op een school voor SBO in Gouda hebben gezeten, worden meegenomen in de eerste 

plaatsingsronde. 

 

 

Voor ouders uit andere regio’s: De Praktijkschool verzorgt de aanvragen voor Pro. Echter, wanneer er 

geen plaats is voor een leerling van buiten de regio, vraagt de Praktijkschool ook geen TLV aan. 

Daarom adviseert het samenwerkingsverband aan basisschool en ouders de volgende werkwijze. Zorg 

als basisschool voor voor melding van de leerling bij het eigen samenwerkingsverband VO en werk 

aan het completeren van het dossier. Ouders melden de leerling aan bij zowel de Praktijkschool naar 

keuze als bij een Praktijkschool in de eigen regio. Indien de leerling geplaatst wordt bij de 

Praktijkschool in regio MHR, doet deze de aanvraag bij het samenwerkingsverband VO MHR (en 

wordt het reeds gemaakte dossier opgevraagd). Indien plaatsing in de regio MHR niet mogelijk is, 

verzorgt de Praktijkschool in de eigen regio de aanvraag bij het eigen samenwerkingsverband. 

 

Visuele beperking of communicatieve en auditieve beperking 

De ondersteuning voor leerlingen met een visuele beperking en leerlingen met een communicatieve 

en auditieve beperking valt niet onder de verantwoordelijkheid van de regionale 

samenwerkingsverbanden. Deze ondersteuning is belegd bij landelijke organisaties vanwege hun 

expertise. Voor leerlingen met een visuele beperking is dit Visio (www.visio.org ). Voor leerlingen met 

een communicatieve en auditieve beperking is dit Siméa (www.simea.nl ).  

Ook voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO voor deze groepen leerlingen wenden ouders 

zich tot deze organisaties. 

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

Als de basisschool of u als ouders/verzorgers voorziet dat uw kind VSO nodig zal hebben, is het van 

belang dat de basisschool de procedure tijdig start en dat de benodigde informatie over uw kind 

beschikbaar komt. De basisschool organiseert in september of oktober een BOT/SOT (een overleg 

met een breed ondersteuningsteam) waarbij tenminste u, de onderwijsspecialist van het 

samenwerkingsverband VO en de VSO-school of -scholen van uw keuze  uitnodigt. In dit overleg 

wordt besproken welke VSO-school de meest passende ondersteuning voor uw kind kan bieden. 

 

Voor toelating tot het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het 

samenwerkingsverband VO. Deze TLV wordt aangevraagd door de VSO-school van keuze. U meldt uw 

kind voor 1 februari aan bij de VSO-school en dan start de VSO-school de TLV-aanvraag. 

 

http://www.visio.org/
http://www.simea.nl/
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3. Afsluitend  

Tijdspad 

Samenvattend nogmaals het tijdspad van de procedures. 

 

Tijdvak Algemene procedure Leerlingen met ondersteuningsbehoefte 

Sept/okt Ouderinformatie over procedure 

schooladvies 

Oudergesprek leerling met 

ondersteuningsbehoefte  

Nov/dec  Melding leerlingen in OT door basisschool 

voor 15 november; start evt. onderzoek 

Jan  Schriftelijke aanmelding bij VSO, vmbo met 

lwoo of Praktijkonderwijs door ouders voor 1 

februari 

Feb Advies voor 1 maart besproken met 

ouders 

 

Mrt Schriftelijke aanmelding bij middelbare 

school door ouders voor 15 maart 

 

Apr Start plaatsing 

Eindtoets 

Plaatsingen 1e ronde Praktijkonderwijs 

bekend  

Mei   

Juni Plaatsingen bekend Plaatsingen 2e ronde Praktijkonderwijs 

Plaatsingen bekend 

 

Klachten 

Voor de behandeling van bezwaren of klachten over de door de basisschool gegeven adviezen kunt u  

contact leggen met de klachtenprocedure van het schoolbestuur van de basisschool.  

Indien het gaat over een onterecht van het schooladvies afwijkende plaatsing op de VO-school, kunt 

u contact leggen met de klachtenprocedure van de VO-school. 

 

Tot slot 

Draagt u er zorg voor dat u uw dochter/zoon tijdig en schriftelijk aanmeldt voor een school voor 

VO/VSO. 

Overlegt u een en ander met de leerkrachten op de basisschool van uw kind. 

 


