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Overstapkalender Primair Onderwijs 

 

 

Maand Dag Omschrijving 

Oktober  17 Uiterste datum 1e ronde drempelonderzoek reguliere schoolverlaters 

 30 Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier 1e ronde NIO/NPV-J 

November 4 Uiterste datum uploaden door ouders ondertekend 

toestemmingsformulier voor 1e ronde NIO/NPV-J (in Onderwijs 

Transparant) 

 5 Uitnodigingen voor deelname NIO/NPV-J worden verstuurd door AT-VO 

 19 / 20 / 21 Testdag (en) NIO/NPV-J 

december 5 Uitslagen 1e ronde NIO/NPV-J worden in OT gezet door AT-VO & OKR 

wordt opgevraagd 

 10 Uiterste datum 2e  ronde drempelonderzoek schoolverlaters 

  19 Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier 2e ronde NIO/NPV-J 

Januari 6 Uiterste datum uploaden door ouders ondertekend 

toestemmingsformulier voor 2e ronde NIO/NPV-J (in Onderwijs 

Transparant) 

 7 Uitnodigingen voor deelname NIO/NPV-J worden verstuurd door AT-VO 

 21 / 22 / 23 Testdag(en) NIO/NPV-J 

 30 Uitslagen 2e ronde NIO/NPV-J worden in OT gezet door AT-VO & OKR 

wordt opgevraagd 

februari 5 Uiterste datum definitief zetten OKR  in Onderwijs Transparant  

maart 1 Uiterste datum verstrekken schriftelijk schooladvies schoolverlaters 

 Medio maart Testdag(en) NIO/NPV-J (afhankelijk van aantal aanmeldingen) 

april 1 Uiterste aanmelddatum VO school 

  Eindtoets groep 8 

Juni 1 Uiterste aanvraagdatum TLV VSO 

 30 Uiterste datum invullen uitslag eindtoets in OT/aanpassen advies 
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 Van het Primair- naar het Voortgezet Onderwijs 
 

Ieder jaar maken veel leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet 
Onderwijs (VO). Het is heel belangrijk dat deze overgang zowel pedagogisch als vakinhoudelijk een 
ononderbroken lijn vormt. Om dit te waarborgen moet de school op de hoogte zijn van de 
onderwijsontwikkeling en de (extra)ondersteuningsbehoefte van een leerling. Centraal staat dat aan 
de leerlingen van het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden een passende plek en 
een doorgaande schoolloopbaan geboden wordt.  
  
De  keuze voor een school voor voortgezet onderwijs wordt gemaakt aan de hand van het advies van 
het Primair Onderwijs. De overdracht van het leerling dossier en de aanmelding op één van de 
scholen voor voortgezet onderwijs binnen het Samenwerkingsverband VO Noordelijke 
Drechtsteden gebeurt digitaal via de POVO-module van Onderwijstransparant (OT). 
  
Naast het niveau van lesgeven, kan ook de manier van lesgeven per schoolsoort verschillen. Het 
belangrijkste is, dat een kind naar een school gaat waar hij of zij het best tot zijn of haar recht komt 
en aansluit bij de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van een kind.  
 
Het Voortgezet Onderwijs in Nederland kent vier opleidingsniveaus: 
 

1. Praktijkonderwijs (geen vaste lengteduur opleiding, tussen 12 en 18 jaar) 
2. Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) (vierjarige opleiding) 
3. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) (vijfjarige opleiding) 
4. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) (zesjarige opleiding) 

  
In de eerste leerjaren (de onderbouw) van al deze schoolsoorten moeten alle leerlingen voldoen aan 
de kerndoelen die door de rijksoverheid zijn opgesteld. Deze kerndoelen zijn voor alle schoolsoorten 
gelijk, alleen het niveau van de aangeboden lesstof verschilt.  
 
Daarna, in de bovenbouw, komen er grotere verschillen. Het eindniveau van de schoolsoorten 
verschilt. De manier waarop zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd wordt verschilt per 
schoolsoort.  
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Route aanmelding AT-VO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Afname drempelonderzoek en/of recente 
LVS toetsen 

 

Onderwijskundig rapport invullen in 
Onderwijs Transparant 

 

Invullen zorgaanmeldformulier in OT 
 

Ja 
 

Relevante leerachterstanden  
(minimaal 2 van 25% of hoger waarvan 1 

op BL of IR) 
 

Indien de leerling in aanmerking komt 
voor aanvullend onderzoek volgt na het 

uploaden (PDF) van de 
toestemmingsverklaring van ouders (in 

OT) een uitnodiging van AT-VO voor 
deelname aan een aanvullend onderzoek  
 

AT-VO vult uitslag aanvullend onderzoek 
in OT in en geeft preadvies 

 

Bij LWOO-PrO advies wordt dossier 
verder in behandeling genomen  

door AT-VO 
 

Positief besluit LWOO-PrO wordt als PDF 
bijlage in OT gezet 

 

Adviesblad kan worden aangemaakt met 
unieke code 

 

Nee 
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Procedure PO-VO module Onderwijs Transparant voor primair onderwijs 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij de PO-scholen door de AT-VO per e-mail 
geattendeerd werden een zorgaanmeldformulier in te vullen in OT, is de PO-school nu zelf 
verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen met leerachterstanden bij de AT-VO.  

invullen zorgaanmeldformulier (ZAF) in OT en als PDF bijlage meesturen:   
1. Recente uitdraai LVS (niet methode gebonden toetsen). 
2. IQ-SE onderzoek (indien aanwezig)  
3. Handelingsplannen (indien aanwezig) 

 
Uitnodiging aanvullend onderzoek: 
Indien een leerling op basis van de gegevens in het zorgaanmeldformulier (ZAF) in aanmerking komt 
voor een aanvullend onderzoek stuurt AT-VO een e-mail met een toestemmingsverklaring voor de 
ouders naar de school.  
 
Zodra het ondertekende document als PDF bijlage is toegevoegd aan het leerling dossier in 
Onderwijs Transparant en de AT-VO hiervan per e-mail op de hoogte is gesteld, zet AT-VO de 
uitnodiging voor deelname aan het aanvullend onderzoek als PDF bijlage in Onderwijs Transparant. 
De school wordt hiervan door AT-VO per e-mail op de hoogte gesteld.  
De school voor primair onderwijs dient deze uitnodiging aan de ouders te overhandigen.   
 

Leerling(en) waarvoor de AT-VO geen ondertekende toestemmingsverklaring (PDF) in Onderwijs 
Transparant heeft ontvangen worden niet uitgenodigd voor deelname aan het aanvullend 
onderzoek. 

 
Uitslagformulier 
De AT-VO vult in OT de uitslag in van het aanvullend onderzoek in OT in en voorziet dit formulier van 
een preadvies, dit advies kan afwijken van het uiteindelijke advies. De profielbladen worden als PDF 
bestand bij de bijlagen in het leerling dossier in OT geplaatst, zodat de school voor primair onderwijs 
deze aan de ouder(s)/verzorger(s) kunnen overhandigen en met hen kunnen bespreken.  
 
Onderwijskundig rapport  
Na het ontvangen van de uitslag van het aanvullend onderzoek dient het PO het OKR in te vullen in 
OT en op definitief te zetten.  
 
Dossier compleet 
Indien na het definitief maken van het OKR het dossier compleet is zal de aanvraag in behandeling 
worden genomen. Het aanvraagformulier zal als PDF bijlage in OT worden geplaatst, ter 
overhandiging aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Het aanvraagformulier is geen besluit. 
Het complete dossier wordt besproken in de vergadering van commissie LWOO-PrO . 
 
Besluit 
De commissie LWOO-PrO geeft een besluit af, een kopie van dit besluit wordt als PDF bijlage in OT 
geplaatst.  
 
Unieke code 
Nadat het hele dossier verwerkt is in OT dient de unieke code ten behoeve van de overstap naar het 
voortgezet onderwijs (VO)  te worden aangemaakt. Met deze code kan de leerling zich aanmelden bij 
een VO-school.  
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Als laatste stap in het overstap proces dient het resultaat van de eindtoets te worden verwerkt in OT. 
Tevens kan er, indien gewenst, een heroverwogen advies worden gegeven. Dit formulier dient op 
definitief gezet te worden, zodat ook de VO-school van plaatsing op de hoogte wordt gesteld van het 
aangepaste advies. Voor het aanpassen van het advies hoeft het OKR dus niet teruggezet te worden 
op onvolledig.  

Schooladvies 

Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies van het primair onderwijs leidend 
(dit betreft het advies voor de leerweg). Scholen voor primair onderwijs dienen vóór 1 maart een 
schriftelijk schooladvies aan al hun leerlingen te verstrekken. Leerlingen worden vervolgens conform 
dit advies in het voortgezet onderwijs geplaatst. Daarbij geldt dat de scholen voor voortgezet 
onderwijs leerlingen desgewenst wel hoger mogen plaatsen dan het advies van het primair 
onderwijs. Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders en de leerling zelf. 
Het advies op basis van de score op de eindtoets heeft in deze procedure de plek als onafhankelijk, 
tweede gegeven.  
 

Als het advies op de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het 
schooladvies te heroverwegen. Dit gebeurt in nauw overleg met ouders en leerling. Is het advies op 
de eindtoets lager, dan past de basisschool het schooladvies niet aan. 

 
Omdat het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs centraal staat, mogen de 
scholen voor voortgezet onderwijs de toelating niet afhankelijk stellen van het resultaat op de 
eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede 
gegeven.  
Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die de scholen voor voortgezet onderwijs zelf eventueel zou 
willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen in het primair onderwijs maken (bijv. de 
Entreetoets, toetsen van het Cito volgsysteem primair onderwijs of een IQ-test).  
De school voor primair onderwijs kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het 
schooladvies. 
 
Uiteraard is het van groot belang dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Dit advies is 
gebaseerd op de gehele schoolloopbaan van een leerling. Scholen voor primair onderwijs geven in 
een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs volgens hen het beste bij een leerling past.  
 
Bij het streven naar een krachtig advies voor een schooltype, gaat men vooral uit van: 
 

- de aanleg en de talenten van een leerling; 
- de leerprestaties;  
- de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; 
- de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.  

 
Zaken als het Cito LOVS, OPP, NIO (of andere IQ-test) en overige relevante bevindingen dienen hierin 
betrokken te worden. 
 

Indicatiestellingen voor LWOO staan los van het schooladvies. De school voor primair onderwijs kan 
dus niet via het schooladvies bepalen of een leerling in aanmerking komt voor LWOO.  

 
Een school voor primair onderwijs kan bijvoorbeeld het schooladvies ‘VMBO basisberoepsgerichte 
leerweg met LWOO’ geven. Het deel ‘met LWOO’ is dan geen onderdeel van het schooladvies. LWOO 
betreft een vorm van extra ondersteuning en de school voor primair onderwijs geeft alleen aan dat 
men verwacht dat de leerling in het VMBO-LWOO nodig heeft. De Advies-en Toewijzingscommissie 
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Voortgezet Onderwijs (AT-VO) bepaalt na beoordeling van het complete dossier of de leerling 
daadwerkelijk in aanmerking komt voor een aanwijzing LWOO. 
 
Het advies van het primair onderwijs is dus leidend. Binnen het SWV-VO Noordelijke Drechtsteden is 
dit niets nieuws omdat we altijd al in de geest hiervan hebben gehandeld. Cijfers, scores en 
onderzoek uitslagen zijn er om dit advies, dat gebaseerd is op de ontwikkeling van het kind 
gedurende de hele schoolloopbaan, mede te onderbouwen. Die ontwikkeling kan goed in beeld 
gebracht worden via het Leerling Volg Systeem (LVS). Deze informatie is vooral bedoeld ter 
ondersteuning van de groepsleerkracht, directeur en de school voor het geven van een gefundeerd 
eindadvies aan ouders, bij het opstellen van het onderwijskundig rapport (OKR) en bij de warme 
overdracht naar het VO. 
 
Waar een kind het beste tot haar of zijn recht komt, hangt van een aantal factoren af.  
Voor een goede inschatting van het cognitieve niveau van een leerling kunnen de gegevens van het 
LOVS en eventuele testgegevens worden gebruikt. De (werk)houding van de leerling en de wijze 
waarop hij/zij leerstof opneemt en verwerkt is van groot belang. Dat is niet te vangen in een score. 
Inzicht hierin is vaak het meest aanwezig bij hen die langere tijd met het kind hebben gewerkt en de 
ontwikkeling hebben gevolgd. Ook het sociaal-emotioneel functioneren en het 
doorzettingsvermogen kunnen een grote rol spelen voor uiteindelijk succes in het Voortgezet 
Onderwijs. 
 

Aanwijzing leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) 

Voor wie:  
Schoolverlaters uit het primair onderwijs, die op basis van de leerachterstanden voldoen aan de 
wettelijke criteria voor een aanwijzing LWOO, dienen bij de AT-VO te worden aangemeld middels  
een zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant. 
 
Kan aangevraagd worden door: 
De leerkracht/internbegeleider van de betreffende leerling(en) in het primair onderwijs via 
Onderwijs Transparant.  
 
Criteria: 
Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing LWOO, dient de leerling minimaal 2 
leerachterstanden te behalen van 25 % of hoger, waarvan er 1 op begrijpend lezen en/of inzichtelijk 
rekenen dient te vallen. Als 2e criterium geldt het behaalde IQ op een recente IQ -toets, deze dient te 
liggen tussen 75-120. Bij een IQ van 91 of hoger dient er tevens sprake te zijn van aantoonbare 
sociaal-emotionele(SE) leer belemmerde problematiek. Dit dient te worden aangetoond door 
minimaal 2 signaalscores op een erkend SE-onderzoek (bijvoorbeeld de NPV-J-2). 
 

Let op: Als de leerling niet voldoet aan het leerachterstands criterium kan er géén LWOO worden 
aangevraagd. De uiterste aanvraag datum voor een aanwijzing LWOO vanuit het primair onderwijs  is 
1 februari. Voor leerlingen van buiten de regio die aangemeld worden via één van onze scholen voor 
voortgezet onderwijs geldt de uiterste datum 15 mei.  

 
Procedure: 
Voor alle schoolverlaters geldt dat er een drempelonderzoek dient te worden afgenomen of recente 
LVS toetsen te worden aangeleverd. Op basis van de uitslag op dit onderzoek dienen de leerlingen 
middels een zorgaanmeldformulier (ZAF) in Onderwijs Transparant te worden aangemeld. Na 
beoordeling van dit formulier in Onderwijs Transparant zal de leerling, na toestemming van de 
ouder(s)/verzorger(s), door de AT-VO worden uitgenodigd voor deelname aan een aanvullend 
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onderzoek. De uitnodiging voor dit onderzoek wordt pas verstuurd nadat de ondertekende 
toestemmingsverklaring van de ouder(s)/verzorger(s) als PDF bijlage is toegevoegd aan Onderwijs 
Transparant.  
De keuze voor afname van dit onderzoek (individueel of klassikaal) hangt af van de inhoud in het ZAF. 
De uitslag van dit onderzoek zal middels een uitslagformulier worden ingevuld  in OT. In dit formulier 
geeft de AT-VO een preadvies, gebaseerd op de tot dan toe behaalde leerresultaten en op het 
behaalde IQ. Dit advies kan afwijken van het uiteindelijke advies.  
 
De profielbladen worden als PDF-bijlage aan het leerling dossier in Onderwijs Transparant 
toegevoegd. De school voor primair onderwijs dient deze aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerling(en) te overhandigen en met hen te bespreken. Om het dossier verder in behandeling te 
kunnen nemen, dient de school voor primair onderwijs het onderwijskundig rapport in te vullen in 
OT en op definitief te zetten.  
 
Aan te leveren documenten: 
 
Zorg aanmeld formulier in Onderwijs Transparant, als PDF toevoegen: 

- Profielblad van Drempelonderzoek /Recente uitdraai van het LVS met niet methode 
gebonden toetsen. 

- (Indien aanwezig) IQ onderzoek van de leerling. 
- (Indien aanwezig) SE-onderzoek van de leerling 
- (Indien aanwezig) OPP 
- (Indien aanwezig) handelingsplannen 

 
 

Tijdens de procedure wordt de leerkracht/IB-er per e-mail op de hoogte gehouden over de voortgang 
van het dossier. Zodra het dossier compleet is, zal de coördinator intake & advies van de Advies- en 
Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs de aanvraag in behandeling nemen en binnen 6 weken 
indienen bij de commissie LWOO-PrO. Deze commissie doet binnen 6 weken na het indienen van de 
aanvraag een uitspraak over het dossier. Na toekenning van de aanwijzing LWOO wordt een PDF van 
het besluit met een begeleidende brief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling als bijlage aan 
Onderwijs Transparant toegevoegd. De school dient deze aan hen te overhandigen.  

Toelaatbaarheid verklaring Praktijkonderwijs (TLV-PrO) 

 
Voor wie:  
Alle schoolverlaters uit het primair onderwijs, die op basis van de leerachterstanden voldoen aan de 
wettelijke criteria voor een TLV-PrO, dienen bij de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet 
Onderwijs te worden aangemeld middels  een zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant.  
 
Kan aangevraagd worden door: 
De leerkracht/internbegeleider van de betreffende leerling(en) in het primair onderwijs via 
Onderwijs Transparant. 
 
Criteria: 
Om in aanmerking te komen voor een TLV-PrO, dient de leerling minimaal 2 leerachterstanden te 
behalen van 50 % of hoger, waarvan er 1 op begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen dient te 
vallen. . Als 2e criterium geldt het behaalde IQ op een recente IQ -toets, deze dient te liggen tussen 
55-80. In uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze IQ range.  
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Let op: Als de leerling niet voldoet aan het leerachterstands criterium kan er geen TLV-PrO worden 
aangevraagd. De uiterste aanvraag datum voor een TLV PrO vanuit het primair onderwijs  is 1 
februari. Voor leerlingen vanuit buiten de regio die aangemeld worden via één van onze VO-scholen 
geld de uiterste datum 15 mei.  

 
Procedure: 
Voor alle schoolverlaters geldt dat er een drempelonderzoek dient te worden afgenomen of recente 
LVS toetsen te worden aangeleverd. Op basis van de uitslag op dit onderzoek dienen de leerlingen 
middels een zorgaanmeldformulier (ZAF) in Onderwijs Transparant te worden aangemeld. Na 
beoordeling van dit formulier in Onderwijs Transparant zal de leerling, na toestemming van de 
ouder(s)/verzorger(s), door de AT-VO worden uitgenodigd voor deelname aan een aanvullend 
onderzoek. De uitnodiging voor dit onderzoek wordt pas verstuurd nadat de ondertekende 
toestemmingsverklaring van de ouder(s)/verzorger(s) als PDF bijlage is toegevoegd aan Onderwijs 
Transparant.  
 
 
Aan te leveren documenten: 
 
Zorg aanmeld formulier in Onderwijs Transparant, als PDF toevoegen: 

- Profielblad van Drempelonderzoek 
- Recente uitdraai van het LVS met niet methode gebonden toetsen 
- Indien aanwezig IQ/SE verslag van de leerling, niet ouder dan 2 jaar 
- Indien aanwezig OPP / Handelingsplannen 

 
Tijdens de procedure wordt de leerkracht/IB-er per e-mail op de hoogte worden gehouden over de 
voortgang van het dossier. Zodra het dossier compleet is, zal de coördinator intake & advies van de 
Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs de aanvraag in behandeling nemen en 
binnen 6 weken indienen bij de commissie LWOO-PrO. Deze commissie doet binnen 6 weken na het 
indienen van de aanvraag een uitspraak over het dossier. Na toekenning van de aanwijzing LWOO 
wordt een PDF van het besluit met een begeleidende brief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerling als bijlage aan Onderwijs Transparant toegevoegd. De school dient deze aan hen te 
overhandigen.  
 

Naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

Naast het reguliere Voortgezet Onderwijs is er ook Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).  
Deze scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke 
beperking en voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek. Een school voor Voortgezet Speciaal 
Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. 
In Nederland bestaan veel verschillende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.  
De scholen zijn ingedeeld in vier groepen. Elke groep verwijst naar een bepaalde beperking van de 
groep leerlingen die daar op school zitten.  
  
De vier groepen zijn: 
 
VSO 1 
Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van 
een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden 
bij de koninklijke Visio. 
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VSO 2 
Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. 
Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben. 
  
 
VSO 3 
Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, 
langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In ons 
samenwerkingsverband is dit school Bleyburgh in Sliedrecht. Deze school wordt bezocht door 
leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke 
of/en meervoudige beperking die in het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden 
wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen in o.a. Rotterdam en Dordrecht. 
 
VSO 4 
Scholen voor VSO  4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een 
ernstige psychiatrische stoornis. In het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is nog 
geen onderwijsvoorziening voor VSO 4. Leerlingen met VSO 4 problematiek zijn aangewezen op de 
Yulius en Horizon scholen in de omgeving 

Toelaatbaarheid verklaring voortgezet speciaal onderwijs (TLV-VSO) 

VSO 3 en 4 
 
Voor wie:  
Voor alle ingeschreven leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs behorende tot het 
Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden, waarvan de reguliere school voor voortgezet 
onderwijs niet (langer) kan voldoen aan de (onderwijs) ondersteuningsbehoefte en voor leerlingen 
reeds ingeschreven op een VSO-school waarvan de postcode van het woonadres valt in het 
Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden.  
 
Voor leerlingen in het primair onderwijs geldt dat de ouders de leerling aan kunnen melden bij een 
VSO-school.  
 

Het advies is om de leerlingen die verwezen worden naar het VSO zo vroeg mogelijk aan te melden 
bij de VSO school.  

 
Kan aangevraagd worden door: 
De zorgcoördinator van de school voor voortgezet onderwijs.  Dit gebeurt altijd in overleg met de 
begeleider passend onderwijs (BPO-er) die betrokken is bij de betreffende VO-school.  Indien de 
leerling ingeschreven staat op een VSO school en de leerling is woonachtig is binnen de regio 
Noordelijke Drechtsteden,  dient de VSO school de TLV-VSO aan te vragen bij de Advies- en 
Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs.  
 
Criteria:  
VSO 3: Voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of 
meervoudige beperking hebben. VSO 4 : Voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of 
psychiatrische problematiek. 
 

Let op: De uiterste datum voor het aanleveren van een compleet dossier is 1 juni  van het lopende 
schooljaar.  
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Procedure: 
Om in aanmerking te komen voor een TLV-VSO, dient het aanvraagformulier TLV-VSO volledig te 
worden ingevuld, de meest recente versie hiervan is te vinden op de website van het 
samenwerkingsverband (www.noordelijkedrechtsteden.nl).  
 
De volledige aanvraag kan worden geüpload via https://swvdrechtsteden.sharepoint.com 
Zodra het dossier compleet is wordt per e-mail een ontvangstbevestiging verzonden en zal het 
dossier binnen 6 weken besproken worden in een TLV commissie vergadering. Per vergadering is het 
maximaal aantal te bespreken dossiers 20. Zodra er een positief/negatief besluit afgegeven wordt zal 
het besluit als PDF bijlage aan het SharePoint worden toegevoegd. De school is verantwoordelijk 
voor de overbracht van dit besluit naar de ouder(s)/verzorger(s).  
 
 

Wie vraagt aan: 
1.Leerling zit op Primair Onderwijs, ouders melden aan bij VSO-school,  
VSO-school vraagt aan bij AT-VO. 
2.Leerling zit op Voortgezet Onderwijs(VO), VO vraagt aan bij AT-VO 

 

Arrangement Opstart-Doorstart (VO-school intern arrangement) 

Voor wie:  
Voor schoolverlaters uit het primair onderwijs en overstappers binnen het voortgezet onderwijs 
waarvan de school voor voortgezet onderwijs inschat dat voor de overgang naar een (andere) school 
voor voortgezet onderwijs extra ondersteuning dient te worden ingezet, die boven de 
basis(plus)ondersteuning van de school voor voortgezet onderwijs uit stijgt. 
 
Kan aangevraagd worden door: 
Bij de zorgcoördinator van de school voor voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in overleg met de 
begeleider passend onderwijs (BPO-er) die betrokken is bij de betreffende school voor voortgezet 
onderwijs in samenspraak met de onderwijsspecialist/leerkracht van de school voor primair 
onderwijs. 
 
Doel: 
Het doel van een arrangement Opstart-Doorstart is ervoor te zorgen dat met de geboden extra 
ondersteuning een soepele overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs plaatsvindt.  
Het arrangement Opstart-Doorstart kan al worden ingezet in de laatste weken van de 
schoolverlatersgroep van het primair onderwijs. 
 
Criteria: 
Voor de aanvraag van een arrangement Opstart-Doorstart gelden vooralsnog geen specifieke criteria. 
Bij de zorgcoördinator, van de VO school waar de leerling wordt aangemeld, meldt de school voor 
primair onderwijs wat de specifieke (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van de leerling is.  
 

In de warme overdracht wordt afgesproken of de leerling gebruik gaat maken van dit VO-school 
interne arrangement.  

 

  

http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/
https://swvdrechtsteden.sharepoint.com/
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Contactgegevens  

Samenwerkingsverband Drechtsteden PO-VO 
  

Naam Cees Nugteren 

E-mail c.nugteren@swvdrechtsteden.nl 

Functie Directeur-Bestuurder 

 
Naam Joke Grootenboer 

E-mail j.grootenboer@swvdrechtsteden.nl 

Functie Sector Directeur VO 

 
Naam Carla Hebels 

E-mail c.hebels@swvdrechtsteden.nl 

Functie Sector Directeur PO 

 
Naam Rianne Golverdingen 

E-mail r.golverdingen@swvdrechtsteden.nl 

Functie Sector Directeur PO 

 
 
 
Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) 
 

Naam Gerda Tissink 

Telefoon 078-6391700 

E-mail g.tissink@swvdrechtsteden.nl 

Functie Voorzitter AT-VO / Orthopedagoog 

 

Naam Babs de Groot 

Telefoon 06-51525570 

E-mail b.degroot@swvdrechtsteden.nl 

Functie Maatschappelijk werk Msen  

 

Naam Els Wagenmakers 

Telefoon 06-83694536 

E-mail e.wagenmakers@swvdrechtsteden.nl 

Functie Coördinator Intake & Advies AT-VO 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:c.nugteren@swvdrechtsteden.nl
mailto:j.grootenboer@swvdrechtsteden.nl
mailto:c.hebels@swvdrechtsteden.nl
mailto:r.golverdingen@swvdrechtsteden.nl
mailto:g.tissink@swvdrechtsteden.nl
mailto:b.degroot@swvdrechtsteden.nl
mailto:e.wagenmakers@swvdrechtsteden.nl
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Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) Voortgezet Onderwijs 
 
 

Naam Lisette Tippens 

Telefoon 06-49880613 

E-mail l.tippens@swvdrechtsteden.nl 

Functie Coördinator BPO 

BPO+ Leerlingcoaching 

 

Naam Berjetta Merckens 

Telefoon 06-19734805 

E-mail b.merckens@swvdrechtsteden.nl 

school Develsteincollege / Willem de Zwijger College Papendrecht / Lage waard BKW 

BPO+ Meer- en hoogbegaafdheid (MHB) 

 

Naam Aart de Boer 

Telefoon 06-46897176 

E-mail a.deboer@swvdrechtsteden.nl 

school Griendencollege / Willem de Zwijger Hardinxveld-Giessendam 

BPO+ Zorgklas Grienden 

 

Naam Melinda Gouma 

Telefoon 06-57030394  

E-mail m.gouma@swvdrechtsteden.nl 

school Griendencollege 

BPO+ AV1 robotmaatje / LZ 

 

Naam Conny van der Zwan 

Telefoon 06-19685246 

E-mail c.vanderzwan@swvdrechtsteden.nl 

school Lage Waard Vijzellaan 

BPO+ Overstap VMBO - MBO 

 

Naam Nell Scheepers 

Telefoon 06-4993937 

E-mail n.scheepers@swvdrechtsteden.nl 

school Walburgcollege 

BPO+ Leerlingcoaching 

 

Naam Mark Noorland 

Telefoon 06-46353427 

E-mail m.noorland@swvdrechtsteden.nl 

school LOKET Zwijndrecht / Sprong Sliedrecht & Zwijndrecht 

BPO+ LG / ZML 

 
 

mailto:l.tippens@swvdrechtsteden.nl
mailto:b.merckens@swvdrechtsteden.nl
mailto:a.deboer@swvdrechtsteden.nl
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Naam Sonja Kilian 

Telefoon 06-26651938 

E-mail s.kilian@swvdrechtsteden.nl 

school LOKET Zwijndrecht 

 

Naam Lilian Spijker 

Telefoon 06-19671342  

E-mail l.spijker@swvdrechtsteden.nl 

school De Lage Waard Vijzellaan / Sprong Sliedrecht 

BPO+ TOS 

 

Naam Miranda Kok 

Telefoon 06-82547921 

E-mail m.kok@swvdrechtsteden.nl 

school Willem de Zwijger College Hardinxveld & Papendrecht 

 

Naam Astrid Riseeuw 

Telefoon 06-33032275 

E-mail a.riseeuw @swvdrechtsteden.nl 

school Lage Waard Burg. Keijzerweg / Bleyburg VSO 

 

Verdere informatie kun je vinden op de website van de Samenwerkingsverbanden: 

www.noordelijkedrechtsteden.nl 

 

 

 

http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/

