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Procedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften    
Regio PO IJmond – VO Midden Kennemerland 

Dit document betreft de procedure van aanmelding voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, 

die in veel gevallen in het basisonderwijs extra ondersteuning kregen of naar verwachting intensieve 

ondersteuning nodig zullen hebben in het Voortgezet Onderwijs. We beschrijven hierin het gewenste 

denkkader voor een vloeiende overstap voor:                                                   

1. Leerlingen met verwachte ondersteuningsbehoeften in het VO (o.a. LWOO) zie route A 

2. Leerlingen voor het Praktijkonderwijs zie route A 

3. Leerlingen die een TLV VSO nodig hebben afkomstig uit zowel BO, SO als SBO zie na stap 3 route B. 

Route A ACTIES RICHTLIJN 

1. Vaststellen 

 

De leerkracht van groep 8, de IB’-er van de basisschool en 

Consulent PO IJmond maken gezamenlijk de inschatting van 

de leerlingen die er baat bij hebben dat deze vroegtijdig 

aangemeld worden bij het V(S)O. 

Groep 7, 

uiterlijk 

September gr.8 

2. Advies bepalen De basisschool bepaalt het verwachte schooladvies voor deze 

leerling(en). 
Oktober gr 8 

3. Bespreken met 

ouders 

 

Ouders, school en Consulent PO IJmond zijn het er over eens 

dat zij verwachten dat dit kind, gezien de ondersteunings-

behoeften, naar verwachting zal profiteren van een 

ondersteunings-aanbod op het VO. In het gesprek wordt het 

verwachte totale kindbeeld ingevuld. Indien mogelijk m.g.v. 

groeidocument/OPP waarin de ingezette interventies en het 

effect daarvan zijn beschreven. Voor oriëntatie VSO zie route 

B 

Oktober  

4. Oriëntatie VO 

 

 

Mogelijke VO scholen worden genoemd, bezocht of 

geraadpleegd. Ouders en leerling oriënteren zich op het VO 

en het ondersteuningsaanbod. De VO school kan de 

basisschool raadplegen om meer informatie te verkrijgen.  

Oktober 

November 

5. Keuze passende 

V(S)O-school 

Ouders kiezen een VO-school waar zij hun kind willen 

aanmelden en geven dit door aan de huidige school. 
Oktober Nov 

6. Plannen Betrokkenen 

        overleg 

 

De basisschool neemt het initiatief tot het betrokkenoverleg 

waarbij minimaal ouders, leerling en VO-school bij aanwezig 

zijn, en mogelijk andere betrokkenen.  

November  

December 

7. Betrokkenoverleg VO 

vindt plaats 

Het betrokkenoverleg met het VO vindt plaats waarin 

behoeften, verwachtingen en vragen worden besproken. Het 

VO ontvangt vooraf het totale kindbeeld en relevante info. 

Uiterlijk 31 

januari 

8. Zorgplicht  VO-school De VO-school onderzoekt in de plaatsingscommissie of wordt 

verwacht dat de benodigde ondersteuning geboden kan 

worden. 

Februari 

9. Expertise consulent Als de VO school twijfelt aan de mogelijkheid om het aanbod 

af te stemmen op de onderwijsbehoeften kan dit alleen 

indien er sterke aanwijzingen zijn die worden 

beargumenteerd en gearchiveerd en transparant met alle 

betrokkenen worden gedeeld. Indien dit zo is wordt er 

contact opgenomen met de Teamleider Passend Onderwijs 

VO.  

Februari 

10. Besluit over 

toelaatbaarheid 

De VO-school neemt een besluit over de plaatsing en 

communiceert dit met ouders en de basisschool: 

Positief:  leerling wordt geplaatst.   Negatief: VO school 

raadpleegt consulent VO. Mogelijk sluit de consulent van het 

SWV VO aan in een betrokkenenoverleg met leerling, ouders, 

Uiterlijk 19 

februari  
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PO en VO.  De VO school biedt een passende onderwijsplek 

op een andere V(S)O school en organiseert een gesprek bij 

het VSO. Bij VSO zie stap 11.  

11. Indien aanvraag TLV 

voor VSO 

Intake alternatief aanbod VSO school, VO school sluit aan. 

 Zie verder route B. 

Uiterlijk 11 

maart 

12. Sluitingsdatum    

 

Aanmelding 

Digitale dossiers inleveren 

14 maart 

18 maart 

 

Route B 

Rechtstreeks      

Oriëntatie VSO 

Indien gedacht wordt aan VSO dan wordt de consulent VO 

geraadpleegd en zij geeft aan welke VSO school er 

uitgenodigd kan worden voor een betrokkenenoverleg. Indien 

er hierna nog gedacht wordt aan VSO kan een intake op de 

VSO school plaatsvinden. Ouders geven bij de intern 

begeleider van de huidige school aan waar zij hun kind willen 

aanmelden. De consulent VO checkt het verslag van het 

betrokkenenoverleg, het totale kindbeeld en het 

groeidocument. De huidige school dient na akkoord op dit 

dossier de TLV aan te vragen bij het RASTT. De consulent VO 

is bij de beredenering van de TLV aanwezig koppelt dit terug.  

Oktober 

November 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


