
 
 
 
 
Aan:    Directeuren, IB-ers en leerkrachten van groep 8  
Van:    Jack Biskop en Gerda Huizinga 
Onderwerp:   Informatie overgang PO naar VO 
Datum:    Oktober 2022 
 
 

INFORMATIEBRIEF OVERGANG PO NAAR VO  

 
Vanuit het swv PO 3002 en swv ROOS vo willen we jullie informeren over een aantal zaken die relevant kunnen zijn 
voor de leerlingen van jullie school die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. 
 
We informeren jullie in deze informatiebrief graag over het volgende; 

- Aanmeldingen en aanmelddagen 
- Leerlingprofiel en overdracht van het dossier 
- Plaatsingen op het praktijkonderwijs 
- Advies- en consultatiegesprekken voor schoolverlaters met swv po en vo. 

 

Aanmeldingen en aanmelddagen 

Conform de afspraken in het BOVO overleg kunnen de leerlingen uit groep 8 zich in maart 2023 aanmelden op de 
voor hen gewenste school van plaatsing (zie ook de website van het VO; www.vowestbrabant.nl)  
 
Om te voorkomen dat pas laat zicht komt op de leerlingen die zich niet hebben gemeld, is het van belang dat deze 
leerlingen tijdig in beeld komen. Hiervoor hebben we de basisscholen hard nodig; 
 

• Wanneer een po-school merkt, dat er nog geen aanmelding in het vo is gedaan na maart 2023, is het van 
belang contact te leggen met de ouders om de reden hiervan te achterhalen. 

• Mocht het niet lukken om ouders binnen 2 weken alsnog richting een aanmelding te krijgen, dan is het 
wenselijk om contact te leggen met de leerplichtambtenaar en het swv ROOS vo. We kunnen dan samen 
overleggen wat in betreffende situatie de meest passende aanpak is. Ook hebben we dan alvast zicht op de 
leerlingen die mogelijk nog wel gaan komen. 

• Het is belangrijk om in OSO overstapdossier goed te volgen of leerling dossiers hier ook echt worden 
opgehaald. Mocht een leerling niet op worden gehaald, dan kan dit mogelijk een reden zijn dat een leerling 
(nog) niet is aangemeld. 

 
Ook voor aanmeldingen in het vso is zo vroeg mogelijk aanmelden gewenst (Bij voorkeur op of rondom dezelfde 
data als voor het vo, maar in ieder geval vóór 1 april 2022). 
 
 

Leerlingprofiel en overdracht van het dossier 

Het formulier leerling profiel dat wordt ingevuld vanuit de basisschool is voor de gewenste school van plaatsing een 
heel waardevol document. Het zorgvuldig en volledig beschrijven van de eventuele problematiek van een leerling, 
wat het kind nodig heeft, welke ondersteuning een leerling heeft gehad en met welk resultaat, is voor de 
toekomstige school erg belangrijk en zal zeker bijdragen aan een goede start. 
 
Wanneer de po-school heeft gewerkt met een groeidocument is het waardevol om, in afstemming met ouders, dit 
document mee over te dragen naar het vo. 
 



Bij een warme overdracht is het van belang dat ouders worden betrokken in het proces rond de warme overdracht 
en op de hoogte zijn van de gegevens die worden uitgewisseld, zodat hier door het vo met hen ook het gesprek over 
gevoerd kan worden. 
 
Wanneer er getwijfeld wordt aan het geven van schooladviezen. De vo-scholen in de regio zijn altijd bereid om 
hierin mee te denken. 
 

Plaatsingen in het praktijkonderwijs 

Wettelijke normen voor plaatsing op het praktijkonderwijs  
 

Binnen het swv ROOS vo wordt het praktijkonderwijs verzorgd op het Da Vinci College. Voor plaatsing binnen 
het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs nodig (tlv pro). Voor de 
afgifte van deze tlv, is een tlv- aanvraag nodig waarin wordt voldaan aan wettelijke criteria: 

• Een intelligentiequotiënt binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80, en 

• een leerachterstand op ten minste twee van de vier domeinen (inzichtelijk) rekenen, begrijpend 
lezen, technisch lezen en spelling, ten minste één van deze twee domeinen (inzichtelijk) rekenen of 
begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,5. 

 
Aangetoond moet worden dat de intelligentie en de didactische resultaten zijn vastgesteld met een 
test die staat vermeld op de lijst van screenings-en testinstrumenten, te vinden in de Staatscourant 

 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045433/2021-10-01 

 

Een intelligentietest mag niet ouder zijn dan 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aanmelding bij het 
Samenwerkingsverband. 

Wat wordt aan de basisscholen gevraagd?  
 

• Indien mogelijk een rapportage van een intelligentieonderzoek. Let bij de afname van een 
intelligentietest op de bruikbaarheid daarvan voor het aanvragen van een tlv pro. Zo hoeft een 
leerling niet onnodig dubbel getest te worden. (zie in de link hierboven voor de vereisten van 
een intelligentietest) 

• Voor de aanvraag van een tlv is een afschrift van het intelligentie-onderzoek met handtekening van 
de onderzoeker nodig. Bij het overdragen van het dossier wordt gevraagd om gelijk de getekende 
versie van het intelligentie-onderzoek mee te sturen. 

• Recente didactische gegevens, met vermelding van dl, dle’s en leerachterstanden, waaruit blijkt dat aan 
het wettelijke criterium m.b.t. de leerachterstanden wordt voldaan. 

• Een leerlingprofiel waarin de ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijk zijn omschreven. 
 

Ter informatie en overweging  
 

• Voor een overstap naar het voortgezet onderwijs en daarmee ook voor het praktijkonderwijs moet de 
gehele schoolloopbaan in het basisonderwijs doorlopen zijn. 

• Voor vmbo, havo of vwo zijn de adviezen vanuit de basisschool leidend. Vanwege de landelijke criteria 
voor praktijkonderwijs is dit voor het praktijkonderwijs anders. Leerlingen die deze leerweg gaan volgen 
hebben een tlv praktijkonderwijs nodig. 

• In enkele gevallen wordt door po-scholen een gecombineerd advies voor vmbo- 
basisberoepsgerichte leerweg/praktijkonderwijs gegeven. Dit advies is niet mogelijk. Er kan door de 
vo school niet aanvullend getest worden om de juiste leerweg te bepalen. Wanneer ouders hun 
kind met een dergelijk advies aanmelden op de basisberoepsgerichte leerweg, zal een leerling zijn 
onderwijs hier gaan volgen. Voor plaatsing in het Praktijkonderwijs wordt daarom gevraagd geen 
vmbo-advies op te nemen in de formulering. 

• Wanneer het Da Vinci College de leerling toelaatbaar vindt voor het praktijkonderwijs, wordt een tlv 
aangevraagd bij het samenwerkingsverband ROOS vo. Het Da Vinci College wacht het besluit van het swv 
ROOS vo af, alvorens over te gaan tot definitieve plaatsing. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045433/2021-10-01


Advies- en consultatiegesprekken voor schoolverlater met het swv po en swv vo 

 
Net als vorig schooljaar organiseren we in november advies- en consultatiegesprekken met het swv po en swv 
vo aan tafel. In deze gesprekken kunnen schoolverlaters worden ingebracht waarbij wordt getwijfeld of een 
overstap naar het vo haalbaar wordt geacht. Het gaat hier om het inbrengen van: 

-  (deels) thuiszittende leerlingen,  
-  leerlingen waarbij mogelijk gedacht wordt aan het vso 
-  in zeer uitzonderlijke gevallen een leerling uit groep 7 waarbij gedacht wordt aan het praktijkonderwijs.  

 

Doel van de besprekingen: 
▪ Basisscholen ondersteunen in een passende advisering en doorverwijzing van leerlingen. 
▪ Eventuele onderzoekstrajecten richting een passende vo-school tijdig en zorgvuldig doorlopen in 

gezamenlijkheid met leerling/ouders, basisschool, gewenste v(s)o-school en eventueel betrokken 
hulpverlening. 

▪ Meedenken in wat er dit schooljaar nog ingezet kan worden om de overgang van de leerling naar het 
vo verder te vergemakkelijken. 

 

Route voor aanmelding en bespreking  
 
De advies- en consultatiegesprekken vinden plaats op: 

 Maandag 21 november 2022 

 

• Tijdens de bespreking zijn leden van de adviescommissie/MDC van beide swv’s aanwezig. 

• Als betrokken ib-er/orthopedagoog en/of inhoudelijk deskundige van het school(bestuur) ontvang je een 
uitnodiging om bij de bespreking van jullie leerlingen aanwezig te zijn. 

 
Aanmelden: 
 

• Leerlingen kunnen aangemeld worden voor de bespreking vóór woensdag 9 november 2022 

• In de beveiligde LDOS-omgeving kun je een mail sturen naar Nanny van Popta met als onderwerp: 
aanmelding advies/consultatie 21 november. Bij je aanmelding graag de volgende bestanden uploaden:  

• Het groeidocument van de betreffende leerling 
• Eventuele korte toelichting/vragen voor de bespreking 
• Gegevens uit het LVS 
• Een toestemmingsverklaring waarin ouders akkoord gaan met bespreking van de 

leerling met beide swv’s.  
 
 
 

 


