
OVERGANG PO-VO

Aandachtspunten met betrekking tot overgang van passend onderwijsleerlingen van PO 
naar VO

 Aanleveren IQ-onderzoek bij aanvraag TLV PRO.

 Onderbouwing / motivering door de basisschool bij een PRO-aanvraag (IQ van 75-80).

 Recent geëvalueerd OPP bij aanvraag TLV PRO of ARR Pomona.

 Tijdpad aanmelden voor Kwadrant (PRO) ), Pomona (ARR) of Het Aventurijncollege 
(VSO).

 Tot slot.
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Aanleveren IQ-onderzoek bij aanvraag TLV PRO

 Sinds 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoordelijk 
voor het afgeven van deze TLV PRO. De samenwerkingsverbanden moeten daarvoor landelijk 
vastgestelde criteria hanteren.

 Het praktijkonderwijs hanteert de volgende landelijke toelatingscriteria:

 Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen 55 en 80;
NB. Voor alle gegevens geldt dat de instrumenten die gebruikt zijn, moeten voorkomen in de lijst
van toegestane instrumenten van de jaarlijks door het ministerie uitgegeven ‘Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro’.

 De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:

• Inzichtelijk rekenen;

• Begrijpend lezen;

• Technisch lezen;

• Spellen; 2

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk 
rekenen of begrijpend lezen moet zijn.



Onderbouwing / motivering door de basisschool 
bij een PRO-aanvraag (IQ van 75-80)

 IQ in grensgebied

 Bij IQ van 75 t/m 80: de school van aanmelding bepaalt op basis van het criterium 
leerachterstand of zij de leerling indiceert voor het PRO. Zij overlegt met de ouders en de 
basisschool en motiveert de keuze gedegen.

 Tegenstrijdige scores

 Indien het IQ van een leerling wijst op vmbo met lwo, terwijl de leerachterstanden wijzen op 
PRO, of omgekeerd, neemt de basisschool in de onderbouwing van haar advies voor PRO het 
sociaal-emotioneel functioneren van de leerling in relatie tot de leerprestaties mee (i.c. mate 
van prestatiemotivatie, faalangst en emotionele instabiliteit). 
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Recent geëvalueerd OPP bij aanvraag TLV PRO of 
ARR Pomona
 De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief staan beschreven in de wet en 

zijn:
 de verwachte uitstroombestemming van de leerling;

 de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling met in elk 
geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren;

 een beschrijving van de noodzakelijk te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan 
de orde - de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

 Het SWV-vo vraagt ook:
 Zienswijze ouders en leerling (motivatie van de schoolkeuze);

 Onderbouwing po: 

 Wat maakt dat dit onderwijs het best passend is voor deze leerling? 

 Is met leerling en ouders ook serieus georiënteerd op ander onderwijs? (regulier vo, 
PRO, arrangement Pomona,  vso.) 4



Tijdpad aanmelden voor Kwadrant (PRO), Pomona 
(ARR) of Het Aventurijncollege (VSO)
 Week 10 (op 7 en 8 maart) zijn de regionale centrale inschrijfavonden.  Check zeker na de 

aanmeldavond bij ouders of/waar aangemeld is.

 Aanmelden kan naar ons idee al eerder in het schooljaar gebeuren voor de meeste 
leerlingen waarbij aan VSO, ARR Pomona of PRO gedacht wordt.
 De leerling heeft een OPP met daarin een uitstroomperspectief passend bij Pomona of PRO;

 De leerling heeft al langere tijd didactische achterstanden/werkt op een eigen leerlijn;

 De leerling heeft extra ondersteuning ontvangen op het po en heeft deze ook op het vo nodig;

 Aankruisen schooladvies in OKR indien advies Pomona  Géén vso aankruisen

Wél extra ondersteuning nodig
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Tot slot
 Check voor 1 april of en waar jullie leerlingen zijn aangemeld. Voorkom dat leerlingen 

veel te laat worden aangemeld.

 Vraag je altijd af: is regulier vo haalbaar en zo ja, hoe/onder welke condities?

 De leerling heeft extra ondersteuning nodig: Neem dan tijdig contact op met de 
ondersteuningscoördinator (oco) van de vo-school voor een oriënterend persoonlijk 
gesprek met de ouders. 

 Wanneer er vragen zijn over specifieke leerlingen mbt de overgang po-vo, neem dan 
eerst contact op met de aan school verbonden gedragswetenschapper vanuit swv po. 

 Nieuw landelijk tijdpad aanmeldprocedure po-vo vanaf 2023-2024. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-
basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po
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OVERGANG PO-VO: vragen?
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