
 
 
 

Papendrecht, januari 2021 

Aan de directeuren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren in het 
Samenwerkingsverband Drechtsteden PO en VO 
 

Door de COVID-maatregelen is het onderwijs dit schooljaar wederom geconfronteerd met een 
lockdown. Sinds de kerstvakantie zijn de leerlingen aangewezen op online onderwijs, 
waardoor de afgesproken toets kalender voor de overstap naar het VO onder druk komt te 
staan. 
 
Schooladvies en inschrijving 
Vanuit het ministerie OC&W is op 20 januari het volgende gepubliceerd: 

‘Scholen zijn normaliter verplicht om het schooladvies uiterlijk 1 maart in het onderwijskundig 

rapport op te nemen en aan ouders en leerlingen door te geven. Vanwege de lockdown en de 

voorjaarsvakantie komen veel scholen in de knel met het verzamelen van voldoende informatie 

over de leerlingen en het voeren van de oudergesprekken over het schooladvies. Om ook dit 

jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen krijgen scholen tot 15 maart de tijd deze op te 

nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in BRON. De PO-raad heeft aangegeven 

dat het VO-schooladvies voor 15 maart door de PO school bekend gemaakt dient te zijn bij 

ouders en leerlingen.’  

Voor de VO-scholen betekent dit dat ook de einddatum voor inschrijven verlengd dient te 
worden met twee weken. Concreet betekent dit dat voor 1 april 2021 de nieuwe VO-leerlingen 
op een VO-school ingeschreven dienen te staan. 
 
Indien VO-scholen Breder Ondersteuningsarrangementen bieden, zullen de leerlingen uit 
andere samenwerkingsverbanden (indien plaatsing nog mogelijk is) zo spoedig mogelijk na  
1 april 2021 ingeschreven kunnen worden. 
 
Het ministerie van OCW onderschrijft de oproep vanuit de sector om groep 8 leerlingen 
kansrijk te adviseren. Vanwege de lockdown krijgen scholen twee weken langer, tot 15 maart, 
de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De bedoeling is dat de eindtoets in 2021 gewoon 
doorgaat.  
De eindtoets (tussen 15 april en 15 mei) is een belangrijk instrument voor kansengelijkheid in 
de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Dat de eindtoets vorig schooljaar niet 
door kon gaan was ontzettend vervelend voor de leerlingen, leraren en scholen. Zeker omdat 
de eindtoets leraren kan ondersteunen bij een kansrijk schooladvies. Er is volgens de inspectie 
geen reden om de eindtoetsafname dit jaar te annuleren. Samen met de toetsaanbieders zijn 
afspraken gemaakt over een betrouwbare afname, ook in coronatijd (Bron Nieuwsbrief OC&W 
20-01-2021). 
 
Het is nog niet duidelijk of het mogelijk is om straks in april op een goede manier de eindtoets 
af te nemen, waarmee bijstelling van het schooladvies kan worden bewerkstelligd. De 
eindtoets is een kansenvergroter voor leerlingen die misschien onder-geadviseerd zijn. 



 
 

Leerlingen zijn in het schooljaar 20-21 gemiddeld genomen op een lager niveau in het VO 
gestart dan voorgaande jaren. Om deze reden adviseert de PO raad om kansrijk te adviseren. 
(PrO) en Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) 

Zowel de scholen van het PO als van het VO van SWV Drechtsteden zijn bekend met de route 
en de daarbij behorende kalender die jaarlijks uitgezet wordt voor de aanvraag en afgifte van 
de aanwijzing LWOO en de TLV PRO. 
 
LWOO en PRO maken deel uit van passend onderwijs en bieden de mogelijkheden tot 
maatwerk. We vinden het als SWV juist nu extra belangrijk om dit in stand te houden. Helaas 
raakt COVID ook de route LWOO en PRO. Als SWV zijn we daarom van mening dat er 
duidelijkheid moet zijn over deze route en met name de aanpassingen c.q. de wijzigingen in 
deze route. 
 
Onderstaand de aangepaste route om er met elkaar zorg voor te dragen dat de leerlingen de 
ondersteuning krijgen die recht doet aan hun mogelijkheden en onderwijs-
ondersteuningsbehoeften. 
 

4 
 

Februari Uiterste datum definitief zetten zorgaanmeldformulier in 
Onderwijs Transparant voor de aanvraag van een aanwijzing 
LWOO/TLV-PrO. Indien de leerling voldoet aan de wettelijke 
criteria voor deelname aan het aanvullend onderzoek (NIO/NPV-
J), stuurt AT-VO per e-mail een toestemmingsverklaring toe. 

12 
 

Februari Uiterste datum uploaden ondertekende toestemmingsverklaring 
aanvullend onderzoek in Onderwijs Transparant.  

15 
 

Februari Uitnodigingen aanvullend onderzoek (NIO/NPV-J) worden door 
AT-VO per e-mail naar de scholen gestuurd, scholen overhandigen 
deze aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen.  

2 Maart Dinsdag testdag NIO/NPV-J Papendrecht. 

3 Maart Woensdag testdag NIO/NPV-J Sliedrecht. 

4 Maart Donderdag testdag NIO/NPV-J Zwijndrecht. 

8 Maart Maandag testdag NIO/NPV-J Zwijndrecht. 

15-17 
 

Maart Uitslagen van de testdagen worden verwerkt door de AT-VO in 
Onderwijs Transparant.  

18-31 Maart OKR-en op definitief zetten en adviesblad met unieke code 
aanmaken. Leerling kan worden aangemeld bij VO-school. 
Besluit LWOO/PrO door Samenwerkingsverband komt later, maar 
komt in 90% overeen met preadvies van AT-VO op 
uitslagformulier in Onderwijs Transparant. 

6-21 
 

April De complete dossiers worden verwerkt door AT-VO en ingediend 
bij de commissie LWOO-PrO. De besluiten aanwijzing LWOO/TLV 
PrO worden geplaatst in Onderwijs Transparant. 

 

Het bovenstaande beschrijft de route voor dit moment. Indien omstandigheden vragen om 
het verder naar achteren schuiven van data, zal het SWV hiertoe de aanpassingen coördineren 
en communiceren.   



 
 

 
In de hoop dat we gezamenlijk met deze route kunnen zorgdragen voor een passende plek 
voor onze leerlingen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens MT SWV Drechtsteden PO-VO en AT-VO  

 

Cees Nugteren 

Directeur-bestuurder SWV Drechtsteden PO-VO 

 


