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Werkgroep overstap PO-VO West-Friesland 

 

BASISSCHEMA VOOR VERWIJZING LEERLINGEN (groep 8)  
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Inschatting van EXTRA ONDERSTEUNING 

 

aanmelden bij VO school 

✓ ouders: aanmeldformulier VO school 

✓ overdrachtsformulier PO-VO -> via OSO 

✓ LVS overzicht groep 6 t/m 8 -> via OSO 

✓ groeidocument of OPP -> bijlage in OSO 

  

 

advies uitstroomprofiel 

aanmelden bij VO school 

✓ aanmeldformulier VO school 

✓ overdrachtsformulier PO-VO -> via OSO 

✓ LVS overzicht groep 6 t/m 8 -> via OSO 

 

 

Indien er in de ontwikkeling van een leerling sprake is van duidelijk aanwijsbare factoren die extra/intensieve ondersteuning vragen: 

 
 

DL       51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Max. dle    25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 

 

Een gedoubleerde leerling (vanaf groep 3) start 

met een DL van 60 in groep 8 en houdt deze het 

hele schooljaar 

 

• geen grote leerachterstanden  

• geen sociaal-emotionele problematiek 

• geen leer- en/of gedragsprobleem 

• geen discrepantie tussen IQ en leervorderingen 

• IQ  >80 

 

Inschatting dat een leerling voortdurende en 

intensieve ondersteuning nodig heeft 
✓ ouders: aanmeldformulier VSO school 

✓ overdrachtsformulier PO-VO -> via OSO 

✓ LVS overzicht groep  6 t/m 8 -> via OSO 

✓ OPP (leerling uit (s)bao) -> bijlage in OSO 

✓ eventueel aanvullend onderzoek 

 

Advies niveau PRAKTIJKONDERWIJS 

aanmelden bij Praktijkschool  

✓ ouders: aanmeldformulier VO school 

✓ overdrachtsformulier PO-VO -> via OSO 

✓ LVS overzicht groep 6 t/m 8 -> via OSO 

✓ OPP 

✓ IQ-gegevens max 2 jaar oud 

 

 

 

• leerproblematiek 

en/of 

• gedragsproblematiek 

    en/of 

• problematiek in de sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

en/of 

• grote discrepantie tussen capaciteiten en 

leervorderingen 

 

VSO  categorie laag: ZMOK, LZ, ZMLK 

categorie midden: LG 

 categorie hoog: MG 

 

Het samenwerkingsverband bepaalt de 

bekostigingscategorie 

Zie het afwegingskader en route voor afgifte tlv 

op www.passendonderwijswf.nl  

 
 

Zie het afwegingskader en route voor afgifte tlv op 

www.passendonderwijswf.nl  

• leerleerachterstanden  > 50% op 2 of meer 

domeinen* 

en   

• capaciteiten >55 en < 80 

*domeinen: technisch lezen, spelling, begrijpend 

lezen en inzichtelijk rekenen. In ofwel begrijpend 

lezen ofwel inzichtelijk rekenen in ieder geval >50% 

achterstand  

 

N.B.: 

Afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

voor praktijkonderwijs en VSO wordt door de V(S)O 

school aangevraagd bij het Samenwerkings-

verband Passend Onderwijs West-Friesland. 

 

http://www.passendonderwijswf.nl/
http://www.passendonderwijswf.nl/
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ad 1.  Landelijke criteria voor praktijkonderwijs 

-capaciteiten: IQ >55 en <80  

-leerachterstanden: >3 jaar op twee of meer domeinen, niet zijnde de combinatie technisch lezen en spelling 

Als er geen capaciteitenonderzoek is afgenomen, kan de PO school de leerling aanmelden bij de OBD voor afname van dit onderzoek vroegtijdig in 

groep 8. Het SWV betaalt dit onderzoek . 

Indien PO twijfelt over advies VMBO of PRO kan op kosten van het SWV een capaciteitenonderzoek en indien gewenst sociaal-emotioneel onderzoek 

worden afgenomen. Uitkomsten worden besproken met SWV, PO-, PRO- en VMBO expertise en eventueel VSO expertise. Het bespreken van het 

resultaat met ouders/verzorgers is de verantwoordelijkheid van de PO school. 

 

 

Uitdraai capaciteitenonderzoek 

Indien er een capaciteitenonderzoek is afgenomen, willen het V(S)O en PRO hiervan graag een uitdraai ontvangen.  

 

Zorgplicht 

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht. De school moet elke leerling (ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften) 

een passende onderwijsplek bieden. De school van aanmelding doet ONDERZOEK of zij een passend aanbod heeft voor de leerling. Is de school zelf niet in 

staat om de leerling de benodigde ondersteuning te geven, dan moet zij op zoek gaan naar een andere school voor deze leerling binnen het 

samenwerkingsverband. Binnen zes weken moet een leerling een passende onderwijsplek hebben. Deze termijn mag maximaal met vier weken worden 

verlengd. Ouders moeten hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Na deze tijd is de school waar de leerling is aangemeld verplicht deze leerling in te 

schrijven. 

VO scholen voeren een consequent en transparant toelatingsbeleid. 

 

 
PO  primair onderwijs     VO  voortgezet onderwijs    PRO  praktijkonderwijs   

VSO  voorgezet speciaal onderwijs   LVS leerlingvolgsysteem    OPP ontwikkelingsperspectief plan 

PCL  permanente commissie leerlingondersteuning CvB commissie van begeleiding 

TC  toelatingscommissie       TLV  toelaatbaarheidsverklaring      

 

geen akkoord TC VO school 

vanwege geadviseerde  niveau 

wordt niet aangeboden op 

school van aanmelding: 

-overleg met  PO en ouders / 

verzorgers 

 

 

 

 

 

 

 

geen akkoord TC VO school  

vanwege ondersteunings-

behoeften: 

-overleg met  PO en ouders / 

verzorgers 

-advies vragen bij SWV 

 

 

 

 

 

 

geen akkoord CvB van VSO 

-overleg met  PO en ouders / 

verzorgers 

-advies vragen bij SWV 

 

akkoord CvB van VSO 

TLV aanvragen bij SWV 

 

TLV VSO afgegeven 

Inschrijven 

 

 

 

 

 

 

 

geen akkoord PCL van PRO 

-overleg met  PO en ouders / 

verzorgers 

-aanvullend onderzoek PRO 

-advies vragen bij SWV 

 

akkoord PCL van PRO 

TLV aanvragen bij SWV 

 

TLV PRO afgegeven 

Inschrijven 

 

 

 

 
 

In geval er geen akkoord is van TC, PCL of CVB: 

 

 


