
 

INFORMATIE VOOR PRIMAIR ONDERWIJS OVER OVERSTAP PO-VO 

VOOR LEERLINGEN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN 

 

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. En dat 

geldt helemaal voor de leerling met extra ondersteuningsbehoeften.  

Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terechtkomt, die aansluit bij de 

mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is essentieel dat de basisschool en de 

school voor voortgezet onderwijs in dit proces goed samenwerken. 

 

Aanmelding op VO-school 
Alle leerlingen kunnen direct aangemeld worden bij de VO-school van hun keuze.  

Tussen 1 januari 2023 en 8 maart 2023 kunnen leerlingen worden aangemeld bij de scholen voor 

vmbo, havo en vwo. Voor het praktijkonderwijs moet eerder aangemeld worden en is de 

sluitingsdatum: 15 februari 2023. 

Op de websites van de scholen staat de aanmeldprocedure beschreven. 

 

Overdracht leerling met extra ondersteuningsbehoefte 
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet dat zowel door de basisschool als door de 

ouder(s)/verzorger(s) worden aangegeven bij de aanmelding op de school voor voortgezet 

onderwijs. Voor deze leerlingen zijn de volgende afspraken gemaakt tussen het 

samenwerkingsverband PO Westland (SPOW) en SWV VO Westland: 

• PO en VO zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat alle leerlingen op de meest passende 

plek in het VO terecht komen. 

• Er vindt voor deze leerlingen altijd een warme overdracht van PO naar VO plaats. 

• Het PO en VO hebben ieder een eigen OPP/groeidocument. Bij aanmelding van een leerling met 

extra ondersteuningsbehoeften is het advies aan de scholen om tijdens de warme overdracht 

gezamenlijk het OPP van het VO in te vullen. Het PO kent de leerling goed en daarmee heeft het 

VO meteen (een deel van de) benodigde informatie op een rijtje. Met deze informatie kan 

meteen vanaf het begin van het schooljaar passende ondersteuning worden ingezet. 

• Bij leerlingen voor wie de uitstroom naar de best passende vorm van voortgezet onderwijs 

onduidelijk is, zal in een zo vroeg mogelijk stadium (de periode tussen mei / groep 7 en oktober / 

groep 8) een begin worden gemaakt met de oriëntatie voor vervolgonderwijs. Naast de ouders 

zal ook het voortgezet onderwijs z.s.m. bij dit proces betrokken worden. 

 

De schoolondersteuners, die verbonden zijn aan de VO-school, kunnen voor deze leerlingen een rol 

spelen in een soepele overstap van het PO naar het VO. Dit kan via de zorgcoördinator van de school 

georganiseerd worden. 



Overdracht PO-VO voor leerlingen met leerachterstanden 
Nu we geen vaste criteria meer hanteren, is het nóg belangrijker dat de VO-school uitgebreide 

informatie van de basisschool ontvangt over de leervorderingen van de leerling en welke 

ondersteuning eventueel gewenst is, zodat meteen passende ondersteuning kan worden ingezet. 

Meer informatie hierover vind je in het Informatieblad ‘Ondersteuning bij leerachterstanden’, dat je 

hieronder aantreft als bijlage. 

Gezien de geringe belangstelling in de afgelopen twee jaar, organiseren we geen spreekuren meer 

voor de basisscholen. Wél zijn de VO-scholen altijd bereid met je mee te denken! 

Voor inhoudelijke vragen over advisering, plaatsing en overdracht kan contact worden opgenomen 

met het ISW Westland Vakcollege en/of het Lentiz Floracollege: 

 

Voor ISW Westland Praktijk- en Vakcollege: 

Marloes van Westenbrugge 

e-mail: WBE@isw.info 

tel.: 0174-615310 

 

Voor Lentiz Floracollege: 

Marjolijn Pruijsen 

e-mail: MPruijsen@lentiz.nl 

tel: 0174-671170. 

 

Grensvlak pro-vmbo 
Voor leerlingen waarbij twijfel bestaat tussen het praktijkonderwijs en het vmbo is een handreiking 

opgesteld. De handreiking ‘Advies bij twijfel over vmbo bl of pro’ vind je onderstaand als 2e bijlage. 

 

Procedure bij een overstap van (S)BO/SO naar VSO 
Bij de overstap van een leerling van het primair onderwijs (reguliere basisschool, SBO of SO) naar het 

voortgezet speciaal onderwijs, zoekt de school van herkomst in overleg met ouders naar een 

passende plek op een VSO-school. De leerling wordt door de ouders aangemeld bij de VSO-school. 

De school van herkomst levert de benodigde informatie aan. De VSO-school onderzoekt vervolgens 

of de leerling is aangewezen op VSO. Als de leerling aangewezen lijkt te zijn op het VSO, vraagt de 

VSO-school een TLV aan bij het samenwerkingsverband VO. Omdat dit een zogenaamde eerste 

aanvraag is, is de woonplaats van de leerling bepalend voor bij welk SWV de TLV aangevraagd moet 

worden. De school voor primair onderwijs heeft een belangrijke taak in het aanleveren van alle 

benodigde informatie aan de VSO-school voor het complementeren van het dossier; zij kennen de 

leerling en zijn ondersteuningsbehoefte immers goed! 

 

Voor meer informatie over de overstap PO-VO 
Vanuit het SPOW is Gitte Pothoven het aanspreekpunt voor vragen over de overstap PO-VO, 

bijvoorbeeld over het schooladvies, OKR, etc.  

Gitte is te bereiken via G.Pothoven@spow.nl of 06-38921677. 

Vanuit het SWV VO Westland is Cissy Canninga het aanspreekpunt voor vragen over de overstap PO-

VO, bijvoorbeeld om mee te denken over welke VO-school het best passend is voor jouw leerling.  

Cissy is te bereiken via CCanninga@swv-westland.nl of 06-42405075. 
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INFORMATIEBLAD  

ONDERSTEUNING BIJ LEERACHTERSTANDEN  
(VOORHEEN LWOO) 

VOOR HET BASISONDERWIJS 

SWV VO Westland 
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INLEIDING 

 

Sinds januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor de 

toewijzing en de ondersteuningsbudgetten van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het 

praktijkonderwijs (pro). 

Het Ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel om de landelijke toewijzingscriteria en duur van 

lwoo los te laten. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe regeling in zal gaan. Vooruitlopend 

daarop kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor ‘opting-out’. Dit betekent dat 

samenwerkingsverbanden, onder bepaalde voorwaarden, zelf keuzes kunnen maken en beleid 

kunnen vormgeven met betrekking tot lwoo. 

Het SWV VO Westland heeft er voor gekozen om vanaf 1 januari 2020 te kiezen voor ‘opting-out 

lwoo’. In deze factsheet willen we u graag informeren over deze werkwijze. 

 

WAAROM OPTING-OUT? 

 

De indicering van lwoo-leerlingen vergt veel tijd en energie van basisscholen en scholen voor het 

voortgezet onderwijs i.v.m. testen en aanvragen.  

Het SWV VO Westland heeft het uitgangspunt dat tijd en middelen beter ingezet kunnen worden 

voor het onderwijs en de ondersteuning aan de leerlingen in de klas. Dát is waar passend onderwijs 

moet plaatsvinden! 

Daarnaast is het van belang dat alle leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben, ongeacht of zij binnen de vastgestelde criteria vallen of op welk moment in de 

schoolloopbaan zij ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt is dat de vorderingen, ontwikkeling 

en resultaten van de leerling bepalend zijn voor de mate waarin ondersteuning geboden wordt. Met 

het afschaffen van de criteria geeft dit de scholen de mogelijkheid om meer maatwerk te leveren in 

het ondersteunen en begeleiden van leerlingen én we verminderen de bureaucratie en testdruk. 

 

 
 

PRAKTIJKONDERWIJS 

 

De indicering voor praktijkonderwijs blijft onveranderd. Het SWV VO Westland blijft de 

toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs, die de leerling toegang geeft tot deze vorm van 

onderwijs, afgeven volgens de eerder vastgestelde werkwijze. Voor meer informatie zie de website 

https://www.swv-westland.nl/ondersteuning/praktijkonderwijs/. 

 

SCHOLEN MET ONDERSTEUNING BIJ LEERACHTERSTANDEN (OLA) 

 

Binnen het SWV VO Westland bieden de scholen die vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bl) en 

kaderberoepsgerichte leerweg (kl) in huis hebben, ondersteuning bij leerachterstanden, al dan niet 

in combinatie met sociaal-emotionele problematiek: 

https://www.swv-westland.nl/ondersteuning/praktijkonderwijs/


• ISW Westland Vakcollege 

• Lentiz Floracollege. 

 

Deze scholen zorgen elk afzonderlijk voor een passend aanbod van ondersteuning voor leerlingen 

binnen de beroepsgerichte leerwegen binnen het vmbo, aansluitend op de visie en mogelijkheden 

van de school. De inhoud van de ondersteuning zal niet heel erg verschillen van de ‘oude’ 

leerwegondersteuning; er is nu echter de mogelijkheid om de ondersteuning flexibeler en meer op 

maat in te zetten. 

 

Een uitgebreide beschrijving van wat de scholen bieden in de ondersteuning bij leerachterstanden 

(OLA) is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Het SOP is te vinden op de 

websites van de scholen en van het SWV VO Westland. 

 

Voor de overige mogelijkheden voor ondersteuning van leerlingen binnen al onze scholen, kijk op de 

websites van de scholen of het SWV VO Westland. 

 

WAT BETEKENT DEZE WIJZIGING VOOR DE BASISSCHOLEN? 

 

• Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het afnemen van 

een intelligentietest of drempelonderzoek niet meer vereist voor leerlingen die naar het 

vmbo bl of kl gaan. Leerwegondersteuning hoeft niet meer bij het SWV VO te worden 

aangevraagd. 

• Een actueel overzicht van leerachterstanden uit het leerlingvolgsysteem is van groot belang, 

zodat de VO-school kan zien op welke gebieden extra ondersteuning wenselijk is. Het 

verdient aanbeveling om leerlingen na groep 6 te toetsen rond hun eigen beheersings- en 

instructieniveau. Bijvoorbeeld: een leerling uit groep 7 die functioneert op groep 5 niveau 

wordt getoetst met een E5-toets. 

Ook is het belangrijk om in het onderwijskundig rapport (OKR) heel goed aan te geven of en 

zo ja, welke ondersteuning gewenst is. Geef hierbij duidelijk aan op welke leer- en 

ontwikkelingsgebieden de leerling ondersteuning kan gebruiken: leren/didactische 

ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, werkhouding, sociaal-emotioneel gedrag, lichamelijk.  

Op basis van de aangeleverde informatie van de basisschool, eventueel in combinatie met 

informatie van de ouders, maken de scholen met ouders afspraken over de te bieden 

ondersteuning. 

• Het advies is om de onderwijsondersteuningsbehoeften in het voortgezet onderwijs al in 

groep 7 bespreekbaar te maken met ouders en niet te wachten tot het adviesgesprek. 

Ouders kunnen dit meenemen in de zoektocht naar de best passende school voor hun kind 

en kunnen aan de VO-school de juiste informatie verstrekken over de benodigde 

ondersteuning. 

• Wanneer een leerling qua leerresultaten tussen het vmbo bl en het praktijkonderwijs valt, 

blijft het afnemen van aanvullend onderzoek noodzakelijk om tot de juiste advisering en 

plaatsing te komen. De jaarlijks vastgestelde lijst van toegestane screenings- en 

testinstrumenten zoals gepubliceerd in de Staatscourant is hierbij leidend.  



De handreiking over de te nemen stappen bij twijfel over vmbo bl of pro is bijgesloten en 

vindt u op de websites van de vmbo-scholen en het SWV VO Westland https://www.swv-

westland.nl/ondersteuning/ondersteuning-bij-leerachterstanden/.  

• Een goede afweging in het schooladvies is voor leerlingen die in het grensgebied tussen 

vmbo bl en pro vallen zeer belangrijk. Onze vmbo-scholen en de praktijkschool zijn altijd 

bereid om voorafgaand aan een schooladvies en/of aanmelding mee te kijken of te 

overleggen over de meest passende plek of advies voor een leerling. Ook m.b.t. andere 

vragen rondom advisering en plaatsing kunnen zij altijd met u meedenken.  

• Het doel van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs is dat elke leerling op 

een passende plek terecht komt waar hij de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om tot 

een succesvolle schoolloopbaan te komen, dus zoek elkaar op! 

 

VRAGEN?  

 

Voor ISW Westland Praktijk- en Vakcollege:  

Marloes van Westenbrugge e-mail: WBE@isw.info    tel.: 0174-615310. 

 

Voor Lentiz Floracollege:  

Marjolijn Pruijsen  e-mail: MPruijsen@lentiz.nl tel: 0174-671170. 

 

 

 
BIJ TWIJFEL:  

NEEM ALTIJD CONTACT OP MET DE BEOOGDE VMBO-SCHOOL,  

ZIJ HELPEN JE GRAAG! 
  

https://www.swv-westland.nl/ondersteuning/ondersteuning-bij-leerachterstanden/
https://www.swv-westland.nl/ondersteuning/ondersteuning-bij-leerachterstanden/
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HANDREIKING BIJ TWIJFEL OVER 

ADVIES VMBO BL OF PRO 
SWV VO Westland 

 

 

 

 

Deze handreiking is een aanvulling op het ‘Informatieblad veranderingen lwoo voor het 

basisonderwijs’ en is geschreven ter ondersteuning van leerkrachten wanneer een leerling 

qua leerresultaten tussen het vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bl) en het 

praktijkonderwijs (pro) valt. In deze handreiking wordt uitgelegd welke stappen genomen 

moeten worden om tot een goede advisering (vmbo bl of pro) te komen. 

 

 

 

 

 

 

  



LANDELIJKE CRITERIA PRAKTIJKONDERWIJS 

 

In het inrichtingsbesluit WVO artikel 15d wordt beschreven op basis van welke criteria het SWV 

een aanvraag pro mag toewijzen: 

1. IQ 55 tot en met 80 

2. Leerachterstand op tenminste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend 

lezen, technisch lezen en spellen, tenminste één van de twee domeinen inzichtelijk 

rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 

0,5. 

 

WELKE LEERLINGEN VALLEN IN HET GRENSGEBIED VMBO BL EN PRO? 

 

Leerlingen met een functioneringsniveau van groep 5 of lager (DLE 30 en lager) zijn leerlingen die 
in het grensgebied vmbo bl en pro vallen. 
Voor deze leerlingen is het volgende noodzakelijk om tot het uiteindelijke schooladvies te komen: 

➢ Afname van een intelligentieonderzoek (welke intelligentietest mag worden afgenomen, 

staat in de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2023-2024, 

zie https://www.swv-westland.nl/downloads/).  

➢ Didactische toetsing op maat (welke didactische toetsen gebruikt mogen worden, staat 

ook vermeld in de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022-

2023. Met didactische toetsing op maat wordt het volgende bedoeld: een leerling in 

groep 8 die bijvoorbeeld functioneert op groep 5 niveau, wordt getoetst met een E5-

toets. In de Regeling screenings- en testinstrumenten wordt dit nader uitgelegd en ook in 

de voorbeelden hieronder wordt dit verduidelijkt. 

➢ Daarnaast is het belangrijk om in de inhoudelijke overdrachtsinformatie (bijvoorbeeld 

OKR, OPP of groeidocument) concreet te omschrijven met welke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften de middelbare school rekening dient te houden. Let op: hier 

volstaat dus niet enkel het aankruisen van de mate van ondersteuning als ‘geen’, ‘beperkt’ 

of ‘veel’. 

 

Voor de overige leerlingen geldt het volgende: 

➢ Voor leerlingen met een functioneringsniveau vanaf groep 6 (>DLE 31) en een vmbo-advies 

is geen intelligentieonderzoek noodzakelijk.* 

➢ Voor leerlingen met een functioneringsniveau vanaf groep 6 (>DLE 31) en een vmbo advies is 

geen didactische toetsing op maat noodzakelijk.* 

➢ Ook voor leerlingen met een vmbo advies dient er in de inhoudelijke overdrachtsinformatie 

(bijvoorbeeld OKR, OPP of groeidocument) concreet omschreven te worden met welke 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de middelbare school rekening dient te houden.  

Let op: hier volstaat dus niet enkel het aankruisen van de mate van ondersteuning als ‘geen’, 

‘beperkt’ of ‘veel’.  

 

*Hierbij geldt dat het nog steeds wél wenselijke informatie is om tot een gedegen schooladvies en 

een goede overdracht naar de middelbare school te komen.  

  

https://www.swv-westland.nl/downloads/


VOORBEELDSCENARIO’S 

 

VMBO-SCENARIO 

Leerling A scoort in januari op de didactische toetsen van midden 8 als: begrijpend lezen DLE 42, 

rekenen DLE 33, spelling DLE 48, technisch lezen DLE 54. Zijn onderwijsbehoeften zijn: verlengde 

instructie en re-teaching bij het rekenen en begrijpend lezen. Zijn ondersteuningsbehoefte is: extra 

begeleiding bij het plannen en organiseren in vrijwel alle lessen. De basisschool adviseert vmbo bl/kl 

en hoeft geen andere toetsen af te nemen, omdat de leerling op het niveau van minimaal groep 6 

functioneert. De middelbare school zal de leerling plaatsen op het niveau van vmbo bl/kl en voorzien 

in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (mits dit binnen het ondersteuningsaanbod van de 

school valt). 

 

PRO-VMBO GRENSVLAK-SCENARIO'S 

Leerling B scoort in januari op de didactische toetsen van midden 8: begrijpend lezen DLE 25, 

rekenen DLE 30, spelling DLE 32, technisch lezen DLE 37. Hierdoor besluit de leerkracht om de 

toetsen van begrijpend lezen en rekenen op maat terug te toetsen en het IQ te toetsen. Dit is het 

resultaat: op begrijpend lezen E5 scoort ze DLE 28, op rekenen M6 scoort ze DLE 35 en het ADIT-IQ is 

80. Leerling B functioneert dus op het grensvlak tussen pro en vmbo, omdat zij met begrijpend lezen 

een leerachterstand van >50% heeft en een IQ tussen 75 en 80 heeft. Echter voldoet niet aan de 

didactische criteria voor pro. Leerling B heeft behalve een didactische aanpak die aansluit bij haar 

niveau en extra herhaling/inoefening geen verdere ondersteuning nodig. De basisschool adviseert 

vmbo bl. De middelbare school zal de leerling plaatsen op het niveau van bl en voorzien in de 

onderwijsbehoefte van leerling B. 

 

Leerling C scoort bij het terugtoetsen: begrijpend lezen DLE 24, rekenen DLE 26, spelling DLE 30, 

technisch lezen DLE 35. Deze scores voldoen aan de criteria voor pro, waardoor een 

intelligentieonderzoek wordt afgenomen (NIO IQ=70). Leerling C heeft een onderwijsaanbod op 

maat gehad in de afgelopen 3 jaar en laat gestage groei zien. Ondanks de moeite met het leren blijft 

hij ambitieus op het gebied van theoretisch leren en heeft hij een goede werkhouding/taakaanpak. 

De basisschool adviseert pro en geeft aan dat pro plus goed zou aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van leerling C. De middelbare school zal de leerling plaatsen op het pro en 

voorzien in de onderwijsbehoeften.  

 

PRO-SCENARIO 

Leerling D scoort bij het toetsen op maat: begrijpend lezen DLE 19, rekenen DLE 24, spelling DLE 20, 

technisch lezen DLE 30. Leerling D is een echte doener, kan moeilijk stil zitten tijdens de 

theorielessen. Hij heeft dan korte opdrachten in kleine stappen nodig en een leerkracht die hem 

regelmatig bijstuurt in zijn werkhouding en taakaanpak. Rekenen op zijn niveau vindt hij wel leuk, 

omdat hij dan lekker door kan werken, maar het meest bloeit hij op bij gym en techniekdagen. Het 

IQ van D is 77. De basisschool adviseert pro en de middelbare school zal - na een positieve 

beschikking van het SWV - de leerling daar plaatsen en voorzien in zijn onderwijsbehoeften. 

 

 

 


