
 
 

De overgang naar het voortgezet onderwijs en extra ondersteuning 

 

Wat van belang is om te weten ten behoeve van de overgang naar het voortgezet onderwijs in de regio van het 

samenwerkingsverband Brabantse Wal v.o. (verder ‘swv’ genoemd). 

 

Het samenwerkingsverband v.o. is anders georganiseerd dan het samenwerkingsverband p.o.  

Zo kennen wij andere arrangementen. Om voor alle leerlingen de overgang, die toch al spannend is, zo positief 

mogelijk te laten verlopen, willen we het volgende onder jullie aandacht brengen. 

 

Schooladvies en advies tot extra ondersteuning 
Het schooladvies van de basisschool (over niveau van het vervolgonderwijs) is uiteraard leidend. Soms heeft 

een leerling extra ondersteuning nodig om dat onderwijs succesvol te doorlopen. Om tegemoet te komen aan 

de onderwijsbehoeften van de leerling zijn er verschillende mogelijkheden. 

 

Leerling zonder OPP 

Wanneer de leerling als schoolverlater op de basisschool geen OPP heeft en geen extra ondersteuning heeft 

ontvangen, dan wordt de leerling in principe bij een reguliere v.o. school aangemeld. 

 

Leerling met OPP 

Als de leerling als schoolverlater op de basisschool wel een OPP had en extra ondersteuning heeft ontvangen, 

zijn er meer mogelijkheden: 

1. De leerling wordt aangemeld bij het regulier v.o. De v.o.school zal dan onderzoeken of en hoe zij deze 

benodigde ondersteuning kan bieden. Als zij dit niet middels basis- en extra ondersteuning kan bieden, 

is het aan de v.o.school om een ander, wel goed passend alternatief te regelen. 

2. De leerling wordt aangemeld bij Pomona. Pomona zal extra aanvullend onderzoek doen en zal de 

bevindingen ter beoordeling voorleggen aan de Commissie Toelaatbaarheid van het swv. Het swv 

beslist over toelaatbaarheid voor Pomona. Plaatsing op Pomona is namelijk een arrangement van het 

swv v.o. 

3. De leerling wordt aangemeld bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een school 

voor praktijkonderwijs (pro). Deze school zal aanvullend onderzoek doen en de bevindingen ter 

beoordeling voorleggen aan de Commissie Toelaatbaarheid van het swv. Het swv beslist over 

toelaatbaarheid voor het vso en het pro. Plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs vereist 

namelijk een wettelijke toelaatbaarheidsverklaring van het swv v.o. 

Arrangementen in het voortgezet onderwijs binnen ons swv 
Alle scholen voor regulier v.o. ontvangen van het swv Brabantse Wal VO extra middelen voor maatwerk aan 

leerlingen. De scholen kunnen dus zelf extra ondersteuning in de eigen school regelen op de wijze die zij nodig 

achten en overeenkomen met ouders. Het swv geeft hiertoe geen arrangement af. 

 

Wanneer een v.o.school constateert, dat de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van een leerling alsnog de 

mogelijkheden van de school overstijgen, kan zij op basis van een OPP een beroep doen op een van de 

arrangementen van het swv. Naast plaatsing Pomona kent ons swv nog vier andere onderwijsarrangementen 

en twee onderwijszorgarrangementen.  

 

De basisschool kan deze niet adviseren. De basisschool kan uiteraard wel omschrijven wat een leerling in de 

aanpak nodig heeft. In het kader van een zo soepel mogelijke doorgaande lijn stellen we daar zelfs zeer veel 

prijs op. 

 

  



 
 

Onderwijskundig rapport 
Omdat het in de praktijk toch nog wel eens anders loopt, het volgende m.b.t. het onderwijskundig rapport 

(OKR), dat voor een overgang van p.o. naar v.o. moet worden aangeleverd. Het onderwijskundig rapport dient 

te bevatten:  

a. gegevens over onderwijshistorie en leerresultaten; 

b. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; 

c. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; 

d. gegevens omtrent de verzuimhistorie. 

Voor overdracht van het OKR is geen toestemming van de ouders/leerling nodig!  

 

Tijdig in gesprek 
Indien er bij de overgang van p.o. naar v.o. sprake is van behoefte aan extra ondersteuning voor de leerling, is 

het zeer wenselijk dat de ouders - al dan niet samen met de basisschool - tijdig contact opnemen met de 

ondersteuningscoördinator van de v.o. school naar hun keuze voor een persoonlijk gesprek. In het gesprek 

kunnen de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt 

worden toegelicht om samen tot een goed plan te komen. Dat zorgt voor een goede overgang en voorkomt 

teleurstellingen laat in het schooljaar van groep 8. 

 

Wij verzoeken dringend om na ‘de centrale aanmeldavond voortgezet onderwijs’ begin maart te controleren of 

alle schoolverlatende leerlingen op een vervolgschool zijn aangemeld. Uiteraard daarbij tevens het verzoek om 

gepaste actie te ondernemen om ouders hierbij te ondersteunen als een leerling niet aangemeld blijkt te zijn.  

 

Tot slot 
Wij willen jullie nadrukkelijk verzoeken de informatie in deze memo vooral te delen met de leerkrachten van de 

schoolverlaters. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat er naar aanleiding van deze memo nog vragen zijn. Hiervoor bieden wij een 

digitaal vragenuurtje aan op maandag 23 november a.s. van 16.00-17.00 uur.  

We verzoeken je om hiervoor aan te melden bij onze secretaresse Cynthia Wagenaars 

(cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl). Zij zal zorgen dat je een link voor Teams krijgt toegezonden om deel 

te kunnen nemen. 

 

Hartelijke groet, 

De transfercoaches van swv Brabantse Wal v.o. 

 

Trudy Creemers & Janneke Duijzer 
06-41 66 08 32  06-30 13 62 77 
Trudy.creemers@swvbrabantsewal.nl  Janneke.duijzer@swvbrabantsewal.nl 
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