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Inleiding 
 

Als gevolg van de invoering van het Toetsbesluit PO en van de Wet passend onderwijs zijn vanaf 

het schooljaar 2014-2015 de regels voor de toelating tot het voortgezet onderwijs veranderd. Dit 

document zet kort en bondig op een rij welke consequenties de nieuwe regelgeving heeft voor de 

toelating tot het voortgezet onderwijs. 

 

Scholen hebben zich aan de wettelijke regels te houden, maar hebben ook ruimte om zaken zelf, 

of in samenwerking met andere scholen in de regio, gestalte te geven. Daarom geeft dit 

document ook suggesties, adviezen en voorbeelden.  

 

Hoofdstuk 1 beschrijft welke gevolgen het Toetsbesluit PO heeft voor de toelating tot het 

voortgezet onderwijs en het tweede hoofdstuk gaat in op de consequenties van de wet Passend 

onderwijs voor de toelating. Wat niet verandert, is dat de leerling centraal staat bij de overstap 

naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een doorlopende leer- en 

ontwikkelingsweg met adequate ondersteuning en een passende vervolgopleiding blijven hierbij 

voorop staan. Het derde hoofdstuk beschrijft voorbeelden en instrumenten die scholen/regio’s 

kunnen gebruiken om een warme overdracht van leerlingen gestalte te geven.  

 

Aan het eind van elk hoofdstuk staat in een kader over welke onderwerpen scholen en 

samenwerkingsverbanden po en vo regionale afspraken kunnen maken over de toelating tot het 

voortgezet (speciaal) onderwijs. 

 

 

Toelating tot het vo 

 

De vo-school beslist over de toelating van de leerling op basis van een voor ieder transparant en 

consistent toelatingsbeleid. In een beperkt aantal gevallen kan de vo-school een op basis van het 

schooladvies toelaatbare leerling afwijzen: 

 als de school vol zit (en/of de leerling is uitgeloot). In het toelatingsbeleid staat wanneer 

de school vol zit. 

 als de leerling en zijn ouders de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet 

onderschrijven of respecteren. 

 als de school een specifiek profiel heeft (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) dat specifieke 

vaardigheden vereist en de leerling deze vaardigheden niet beheerst. 
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1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 
 

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 treedt het Toetsbesluit PO1 in werking. Volgens de 

nieuwe regelgeving is het schooladvies leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs 

en moeten alle leerlingen van groep 8 een eindtoets maken. Deze eindtoets wordt afgenomen 

tussen half april en half mei.  

 

1.1 Schooladvies is leidend 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het schooladvies van de basisschool leidend voor de toelating 

tot vmbo, havo en vwo (WVO, artikel 27, lid 1c en Inrichtingsbesluit WVO, artikel 3). De toelating 

is niet afhankelijk van het resultaat op de verplichte eindtoets basisonderwijs. Deze toetsscore 

fungeert als onafhankelijk tweede gegeven (zie 1.2). Het schooladvies, dat de basisschool voor 1 

maart moet afgeven, heeft dus aanmerkelijk meer gewicht dan voorheen. 

 

Een enkel of dubbel advies 

Nieuw is ook dat het schooladvies maximaal twee leerwegen of schoolsoorten mag omvatten. 

Basisscholen geven dus een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) 

advies. Bredere adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn niet meer toegestaan. Ook het toetsadvies (dat is 

gebaseerd op de score op de eindtoets) omvat maximaal twee schooltypen of leerwegen. 

 

De vo-school kan niet eenzijdig eisen dat basisscholen uitsluitend enkelvoudige adviezen 

uitbrengen (één schoolsoort of leerweg), maar de samenwerkingsverbanden po en vo kunnen 

hierover wel afspraken maken. Er zijn regio’s waar po- en vo-scholen (via de 

samenwerkingsverbanden) met elkaar zijn overeengekomen dat basisscholen altijd enkelvoudige 

schooladviezen geven. 

 

Er zijn vo-scholen met dakpanklassen; ze hebben de brugklassen ingedeeld in niveaus, 

bijvoorbeeld een havo-klas, een vmbo-tl/havoklas en een havo/vwo-klas. Een voorbeeld: een 

leerling met een havo-advies is volgens de nieuwe regelgeving toelaatbaar tot havo. De vo-school 

bepaalt zelf in welke klas deze leerling wordt geplaatst. Zij baseert deze beslissing op de gegevens 

uit het onderwijskundig rapport van de leerling. Vaak heeft de po-school daarin aangegeven of 

het gewenst is om de leerling in een dakpanklas te plaatsen. Geeft het onderwijskundig rapport 

daarover geen expliciet advies en heeft de vo-school hierover twijfels, dan is het raadzaam dat de 

vo-school hierover met de basisschool overlegt: in welke klas is deze leerling het beste op zijn 

plaats? Het is echter de vo-school die bepaalt in welke klas de leerling wordt geplaatst. 

 

                                                        
1
 Hiervoor zijn de volgende wetten gewijzigd: de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 

expertisecentra, de Wet College voor examens en het Inrichtingsbesluit WVO. 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/Toetsbesluit-PO.pdf
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Onderbouwing van het schooladvies 

Omdat het schooladvies meer gewicht heeft gekregen (leidend is), wordt het nóg belangrijker dan 

voorheen dat dit advies goed is gefundeerd. Hierover kunnen het primair en het voortgezet 

onderwijs in de regio (via de samenwerkingsverbanden) afspraken maken: hoe komt het 

schooladvies tot stand? Welke gegevens betrekken basisscholen bij het schooladvies en welke 

gegevens wegen het zwaarst? 

 

Veel regio’s hebben een plaatsingswijzer opgesteld om goed gefundeerde schooladviezen te 

bewerkstelligen. Hier is een voorbeeld van een plaatsingswijzer te zien van de regio Rijnstreek. 

Ook kunnen regio’s bijvoorbeeld afspreken dat de basisschool en de beoogde vo-school (zo nodig) 

met elkaar overleggen voordat het schooladvies definitief wordt vastgesteld. 

 

Het is aan te raden om zulke regionale afspraken te maken, omdat dit leidt tot goed gefundeerde 

schooladviezen, onderwijskundige rapporten van kwaliteit en tot een onderbouwingssystematiek 

die zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs onderschrijven. In de publicatie 

Handreiking bij het opstellen van het basisschooladvies (ITS, 2014) wordt aangegeven welke 

factoren de kwaliteit van het schooladvies bevorderen. Ook beschrijft deze publicatie in 

praktijkvoorbeelden hoe verschillende regio’s omgaan met (de totstandkoming van) het 

schooladvies. 

 

1.2 Score eindtoets tweede gegeven 

De verplichte eindtoets basisonderwijs wordt later afgenomen dan voorheen, namelijk tussen half 

april en half mei. De score op de eindtoets, die de basisschool bekend moet maken aan de vo-

school, resulteert in een toetsadvies en fungeert bij de toelating als (enig) onafhankelijk tweede 

gegeven. Dat geldt voor alle leerlingen die de toets moeten maken, dus ook voor leerlingen voor 

wie een tweede gegeven voorheen niet verplicht was: leerlingen met een advies voor de 

basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg (al dan niet met lwoo). Voor 

leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan, heeft de toetsscore niet de betekenis van 

onafhankelijk tweede gegeven, omdat voor hun toelating een indicatie nodig is van de Regionale 

Verwijzingscommissie (dit is het geval tot 1-1-2016, zie 2.3). 

 

Een aantal groepen leerlingen is niet verplicht is om de eindtoets te maken. Dan kan de vo-school 

te maken hebben met leerlingen zonder onafhankelijk tweede gegeven. Deze leerlingen hebben 

alleen een schooladvies. Dat advies is leidend voor hun toelating. 

 

 

 

 

http://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2015/02/POVO-procedure2015-2016-AANPASSINGEN-NAV-INSPECTIE-JAN-2015.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/Handreiking-schooladvies.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/verplichte-eindtoets/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindtoets-op-de-basisschool/vraag-en-antwoord/welke-leerlingen-hoeven-geen-eindtoets-te-maken.html
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1.3 Geen extra toetsen, tenzij… 

De vo-school neemt zelf geen toetsen of testen af die voor de toelating als tweede gegeven 

fungeren. Naast de eindtoets, mag de vo-school namelijk geen andere gegevens als tweede 

gegeven gebruiken of eisen (IQ-test, resultaat Entreetoets of andere onderzoeksgegevens). Ze kan 

wel andere gegevens bij de basisschool opvragen, maar deze zijn niet leidend voor de toelating 

(dat is het schooladvies). 

 

Uitgangspunt is namelijk dat de basisschool het schooladvies baseert op voldoende en adequate 

gegevens (zie 1.1). De onderbouwing van het advies legt de basisschool vast in het 

onderwijskundig rapport, waarvan de ouders een afschrift krijgen (art 42 WPO). 

 

Uitzonderingen 

In een aantal situaties mag de vo-school wél toetsen afnemen in het kader van de toelating: 

 

 De vo-school kan de toelaatbaarheid van een leerling toetsen als de leerling geen 

schooladvies heeft en geen eindtoets heeft gemaakt, bijvoorbeeld omdat hij van een 

particuliere school of uit het buitenland komt. 

 

 Scholen met een bijzonder profiel, waarvoor de leerling specifieke kennis of vaardigheden 

moet beheersen, kunnen – als aanvulling op het schooladvies en de eindtoetsscore -  toetsen 

of de leerling die kennis of vaardigheden voldoende beheerst. Zo kan een vo-school met 

tweetalig onderwijs nagaan of de leerling voldoende kennis heeft van de betreffende 

vreemde taal en kan een Topsport Talentenschool toetsen of de leerling beschikt over 

voldoende sportieve talenten om tot de school te worden toegelaten. Dit onderzoek is 

uitsluitend bedoeld om vast te stellen of een leerling beschikt over de kennis en vaardigheden 

die nodig zijn voor het specifieke profiel van de school en niet om na te gaan of een leerling 

geschikt is voor een bepaalde schoolsoort of leerweg.  Daarvoor is immers het schooladvies 

(in combinatie met het eindtoetsresultaat) leidend. 

 

 Bij leerlingen waarvan is aangegeven dat zij extra ondersteuningsbehoeften hebben, kan de 

vo-school in sommige gevallen aanvullend onderzoek doen om vast te stellen welke extra 

ondersteuning een leerling nodig heeft. Dit is nodig als het onderwijskundig rapport van de 

basisschool hierover onvoldoende informatie bevat. Het aanvullende onderzoek is bedoeld 

om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om het geadviseerde 

schooltype met succes te kunnen doorlopen. Natuurlijk kan de vo-school hierover ook de 

basisschool raadplegen. 
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 De vo-school kan, als dat nodig is, toetsen afnemen voor de aanvraag van een indicatie voor 

leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs (zie 2.2 en 2.3). Dit is niet altijd nodig, 

omdat leerlingen op de basisschool vaak al toetsen hebben gemaakt die hiervoor kunnen 

worden gebruikt, bijvoorbeeld de toetsen van het leerlingvolgsysteem of een intelligentietest. 

 

1.4 Schooladvies wordt bijgesteld 

Valt de score op de eindtoets (het toetsadvies) hoger uit dan het basisschooladvies, dan moet de 

basisschool haar advies heroverwegen. De school kan in dat geval het advies naar boven 

bijstellen. De basisschool kan dit alleen doen als de ouders en de leerling ermee instemmen. Valt 

het toetsadvies lager uit dan het schooladvies, dan mag de basisschool het schooladvies niet naar 

beneden bijstellen. Plaatsing in een lager niveau (dan geadviseerd) is alleen mogelijk op verzoek 

van de ouders/de leerling, in overleg met de vo-school. 

 

Onderbouwrendement 

Als blijkt dat de  leerling het naar boven bijgestelde advies niet aan kan en afstroomt naar het 

oorspronkelijk geadviseerde schooltype, heeft dit geen negatief effect op het 

onderbouwrendement. 

 

De inspectie stelt het onderbouwrendement vast op basis van de volgende vragen: 

 Zitten leerlingen in het derde jaar op het niveau dat de basisschool oorspronkelijk heeft 

geadviseerd? 

 Hoe lang hebben zij erover gedaan om daar te komen? 

 

De eerste vraag is in dit verband relevant. De inspectie gaat bij deze vraag uit van het 

oorspronkelijke advies van de basisschool en niet van het naar boven bijgestelde advies. Als de 

leerling aan het einde van de onderbouw afstroomt naar het lagere, oorspronkelijk geadviseerde 

schooltype, dan is dit dus niet nadelig voor het onderbouwrendement.  

 

Plaatsingsproblemen 

Een andere zorg die in het voortgezet onderwijs en in regio’s leeft, is dat de naar boven 

bijgestelde schooladviezen plaatsingsproblemen kunnen opleveren. Als de vo-school waar de 

leerling is toegelaten het betreffende (bijgestelde) schooltype niet aanbiedt, dan moet de leerling 

in mei /juni nog op zoek gaan naar een andere school. En heeft de school het betreffende 

schooltype wél in huis, is daar dan nog wel nog wel plaats? 

 

Zulke plaatsingsproblemen zouden zich kunnen aandienen als basisscholen hun adviezen na de 

eindtoets in groten getale gaan aanpassen. Dit zou betekenen dat basisscholen op grote schaal te 

lage schooladviezen geven. Op grond van onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2014) is 

dit niet te verwachten, maar dit zal de komende jaren zorgvuldig worden gemonitord. Omdat het 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2014/de-kwaliteit-van-het-basisschooladvies.pdf
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schooladvies meer gewicht krijgt, dienen basisscholen (en regio’s) zich tot het uiterste in te 

spannen om te komen tot adequate, goed gefundeerde schooladviezen. 

 

De regio kan afspraken maken over de procedure die wordt gevolgd voor leerlingen die voor de 

zomervakantie – door welke oorzaak ook – nog geen plaats hebben in het voortgezet onderwijs. 

Hier is te lezen welke procedure de regio Haaglanden hiervoor heeft opgesteld. 

 

 

Regionale afspraken 

 

 Wanneer geven de basisscholen het schooladvies af voor reguliere leerlingen en voor 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften? 

 Kiezen we voor uitsluitend enkelvoudige schooladviezen of voor dubbele adviezen? 

 Wat verstaan we onder een goed schooladvies? Met andere woorden: op welke gegevens 

baseren basisscholen het advies? Maken we een plaatsingswijzer? 

 Is een naar boven bijgesteld advies een nieuwe aanmelding? 

 Welke procedure volgen we voor leerlingen die voor de zomervakantie – door welke oorzaak 

ook – nog geen plaats hebben in het voortgezet (speciaal) onderwijs? 

 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/praktijkvoorbeeld-den-haag.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/Handreiking-schooladvies.pdf
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2 Passend onderwijs en toelating tot het vo 
 

De invoering van passend onderwijs heeft consequenties voor het toelatingsbeleid van scholen 

voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. Vo- en vso-scholen maken deel uit van een regionaal 

samenwerkingsverband vo. De samenwerking is erop gericht dat elke leerling terechtkomt op 

de meest passende plek in het v(s)o. 

 

2.1 Zorgplicht 

De wetgeving passend onderwijs heeft gevolgen voor de toelating van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. Voor deze leerlingen heeft de vo-school een zorgplicht. Dat betekent 

dat de school elke aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften een passende 

onderwijsplek moet bieden. Is de vo-school zelf niet in staat om de leerling de benodigde 

ondersteuning te geven, dan moet zij ervoor zorgen dat de leerling een plek krijgt op een andere 

school die de vereiste ondersteuning wel kan geven. Hiertoe werken vo- en vso-scholen samen in 

(regionale) samenwerkingsverbanden.  

 

Basisondersteuning 

In ieder geval biedt elke vo-school basisondersteuning. Wat die basisondersteuning inhoudt, stelt 

het samenwerkingsverband vast op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de vo-

scholen in de regio. In het schoolondersteuningsprofiel van de school staat ook welke extra 

ondersteuning de vo-school leerlingen kan bieden. Het is de verantwoordelijkheid van het 

samenwerkingsverband dat er in de regio een dekkend ondersteuningsaanbod is, zodat elke 

leerling passend onderwijs kan volgen.  

 

Streven is dat alle vo-scholen brede basisondersteuning bieden, zodat alle scholen zoveel mogelijk 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunnen bedienen. Over de bekostiging van 

leerlingen die meer ondersteuning (dan de basisondersteuning) nodig hebben, maakt het 

samenwerkingsverband afspraken. Er zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden die afspreken 

dat de school deze extra middelen aanvraagt bij het samenwerkingsverband op het moment dat 

leerlingen zich aanmelden, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden die ervoor kiezen om deze 

middelen van tevoren over de scholen te verdelen. De samenwerkingsverbanden krijgen van de 

overheid een budget voor lichte ondersteuning (lwoo, pro (vanaf 2016), regionaal zorgbudget) en 

voor zware ondersteuning (vso en extra ondersteuning in het reguliere onderwijs). 

 

 

 

 

 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/Wet-passend-onderwijs.pdf
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Plaatsingstermijn 

Binnen zes weken na de aanmelding moeten leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een 

passende onderwijsplek hebben. Deze termijn mag met maximaal vier weken worden verlengd. Is 

er na deze tien weken nog geen beslissing genomen, dan heeft de leerling recht op een tijdelijke 

plaatsing op de school waar hij is aangemeld. 

 

Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen, dus ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, 

tijdig een passende plaats hebben in het voortgezet (speciaal) onderwijs, is het raadzaam om op 

regionaal niveau een goed doordachte planning te maken voor de aanmeldings- en 

plaatsingsprocedure (tijdpad). Hierin moet rekening worden gehouden met het feit dat de 

procedure van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften meestal meer tijd kost dan de 

toelatingsprocedure van ‘reguliere’ leerlingen. Regio’s lossen dat bijvoorbeeld op door de 

aanmeldingsperiode voor leerlingen met (zware) extra ondersteuningsbehoeften, vso en 

praktijkonderwijs eerder in te plannen dan de reguliere aanmeldingsperiode(s). Dit is bijvoorbeeld 

de praktijk in de regio Zuid Kennemerland. Dit betekent dat ook het schooladvies (en het 

onderwijskundig rapport) van deze leerlingen eerder beschikbaar moet zijn. 

 

Ouders die hun kind op meerdere scholen hebben aangemeld, moeten aangeven welke school 

hun voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht.  

 

Om scholen te helpen bij de uitvoering van de zorgplicht, heeft het ministerie van OCW 

stroomschema’s voor aanmelding reguliere school of voor een sbao of vso school ontwikkeld voor 

de toelating van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

 

2.2 Toelating lwoo 

Het schooladvies is leidend voor de toelating tot vmbo, havo en vwo. Hoewel de basisschool in 

het schooladvies kan aangeven dat de leerling leerwegondersteuning (lwoo) nodig zal hebben, is 

het niet de basisschool die bepaalt of de leerling lwoo krijgt. De basisschool kan wel een lwoo-

advies geven, maar dit onderdeel van het schooladvies is niet leidend. 

 

Het besluit over toewijzing van lwoo-bekostiging wordt vooralsnog genomen door de RVC, maar 

na 1 januari 2016 worden de samenwerkingsverbanden hiervoor verantwoordelijk (zie kader). De 

vo-school laat de leerling toe op basis van het basisschooladvies en vraagt een lwoo-indicatie aan 

bij de RVC (na 1-1-2016 bij het samenwerkingsverband). Alleen scholen met een lwoo-licentie 

kunnen deze extra ondersteuningsfaciliteiten ontvangen. Is de leerling aangemeld bij een school 

die deze licentie niet heeft, dan verwijst de school deze leerling door naar een vo-school met een 

licentie of vangt ze deze leerling zelf op zonder lwoo-middelen. Voor de lwoo-leerlingen heeft de 

school dus zorgplicht.  

 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/praktijkvoorbeeld-zuid-kennemerland1.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-vo-school-PDF-122-KB.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/Stroomschema-zorgplicht-aanmelding-sbao-of-vso-school-PDF-124-KB.pdf
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In veel gevallen is rond de tijd van de aanmelding bekend welke leerlingen een lwoo-indicatie 

nodig hebben, zodat ouders hun kind direct kunnen aanmelden bij een school met een lwoo-

licentie. Als het bij de aanmelding niet duidelijk is of de leerling voldoet aan de indicatie-eisen die 

gelden voor lwoo, dan vraagt de vo-school hierover gegevens op bij de basisschool of kan zij zo 

nodig nader onderzoek uitvoeren. 

 

Leerlingen die geen lwoo-indicatie krijgen omdat ze niet voldoen aan de criteria van de RVC , 

hebben vaak wél extra ondersteuningsbehoeften. De vo-school bekijkt of ze de juiste 

ondersteuning kan bieden, al dan niet met extra middelen van het samenwerkingsverband. Is dat 

niet het geval, dan heeft de school zorgplicht en zoekt ze voor deze leerling een andere passende 

plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband. 

 

2.3 Toelating praktijkonderwijs 

Ook voor de toelating tot het praktijkonderwijs (pro) heeft de leerling een indicatie nodig van de 

RVC (na 1-1-2016 van het samenwerkingsverband). Het is dus niet zo dat de basisschool (via het 

schooladvies) bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs.  

 

De school waar de leerling is aangemeld vraagt de pro-indicatie aan. Dit gebeurt altijd in overleg 

met de ouders, omdat zij hiervoor toestemming moeten geven. Geven de ouders hiervoor geen 

toestemming, dan kan er geen pro-indicatie worden aangevraagd en kan de leerling niet in het 

praktijkonderwijs worden toegelaten. In dat geval moet de vmbo-school waar de leerling is 

aangemeld de leerling passende ondersteuning bieden of – als deze school daartoe niet in staat is 

– een school zoeken die dat wel kan. Lukt dit niet en blijven de ouders weigeren om toestemming 

te geven voor de aanvraag van een pro-indicatie, dan is er sprake van een conflict. Mogelijk heeft 

het samenwerkingsverband hiervoor een procedure opgesteld. Leidt ook dit niet tot een 

oplossing, dan geldt de geschillenregeling. 

 

Er zijn leerlingen die in principe voldoen aan de voorwaarden voor een pro-indicatie, maar 

waarvan de basisschool van mening is dat de leerling een kans verdient in het vmbo (met lwoo), 

bijvoorbeeld vanwege de sterke motivatie of werkhouding. De ouders kunnen de leerling in dit 

geval aanmelden bij een vmbo-school. Deze school heeft de zorgplicht. 

Is de school voor praktijkonderwijs van mening dat een aangemelde leerling beter op zijn plaats is 

in het vmbo (met lwoo), dan heeft de pro-school de zorgplicht en zoekt ze voor deze leerling een 

passende plek op een vmbo-school.  

 

 

 

 

 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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Overgangssituatie lwoo en praktijkonderwijs 

 

Leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs vallen nog niet onder passend onderwijs, 

maar er is wetgeving in voorbereiding die ertoe moet leiden dat ook lwoo en pro onder de 

verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden vallen. Hiervoor is het volgende tijdpad 

uitgezet: 

 

Met ingang van 1-1-2016 worden lwoo en pro ingepast in passend onderwijs, maar dan gelden 

nog de landelijke indicatiecriteria en krijgen leerlingen nog een toewijzing voor de duur van hun 

schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs. Individuele samenwerkingsverbanden kunnen kiezen 

voor een opting out. Dat wil zeggen dat zij – vooruitlopend op de nieuwe wetgeving - de criteria 

en/of de duur van de toewijzing en/of de lwoo-licentie van vmbo-scholen al zelf bepalen. 

 

Verder is het voornemen om met ingang van 1-8-2018 de landelijke criteria voor praktijkonderwijs 

en de lwoo-licenties te laten vervallen. Dan bepalen de samenwerkingsverbanden de criteria en de 

geldingsduur van de toewijzing voor lwoo en praktijkonderwijs en de lwoo-licenties. 

 

 

2.4 Toelating vso 

 

Cluster 3 en 4 

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die vallen onder cluster 3 en 4 maken deel uit van het 

samenwerkingsverband vo. Voor de toelating tot deze scholen moet het samenwerkingsverband 

een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) afgeven. Om een tlv te krijgen, moet de leerling voldoen aan 

criteria die het samenwerkingsverband heeft vastgesteld. Deze criteria verwijzen kunnen 

bijvoorbeeld naar leerlingenkenmerken en het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen 

(cognitief en gedragsmatig). 

 

Er moet bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs altijd een nieuwe tlv worden 

aangevraagd; ook als de leerling in het basisonderwijs al een tlv had. De school waar een leerling 

is aangemeld, vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. 

 

De school waar de leerling is aangemeld heeft de zorgplicht, dus als het samenwerkingsverband 

de toelaatbaarheidsverklaring niet afgeeft, dan moet de aanvragende school ervoor zorgen dat de 

leerling op een andere passende plek terecht kan. Zowel de school als de ouders kunnen bezwaar 

maken tegen het besluit van het samenwerkingsverband.  

 

 

 

../../../../../../../eigenaar/Downloads/kamerbrief-besluitvorming-loslaten-criteria-leerwegondersteunend-onderwijs-lwoo-en-praktijkonderwijs-pro-en-lwoo-licenties.pdf
http://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/problemen-tussen-ouders-en-school/
http://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/problemen-tussen-ouders-en-school/
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Toelaatbaarheidsverklaring cluster 3 en 4 

 

De school waar de leerling is aangemeld, vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. Bij de 

overgang van po naar vo wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het 

samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woonachtig is, ook als de betreffende school 

onder een ander samenwerkingsverband valt (woonplaatsbeginsel). Het samenwerkingsverband 

dat beslist over de toelaatbaarheid, draagt ook zorg voor de financiering. 

 

De TLV-aanvraag is voorzien van een advies, waarbij ten minste twee deskundigen zijn betrokken 

(in ieder geval een psycholoog of orthopedagoog), tenzij in de regio is afgesproken dat het 

samenwerkingsverband deskundigen inschakelt voor advies. 

 

Het samenwerkingsverband neemt een besluit over de toelaatbaarheid op basis van de afspraken 

die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

 

 

Grensverkeer en verhuizing 

Ouders bepalen zelf bij welke school zij hun kind (met extra ondersteuningsbehoeften) 

aanmelden. Dat betekent dat zij hun kind ook kunnen aanmelden bij een vso-school die valt 

onder een aangrenzend samenwerkingsverband. Bij de overgang po-vo is het 

samenwerkingsverband waar de woonplaats van de leerling onder valt verantwoordelijk voor de 

afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring en voor de financiering (woonplaatsbeginsel).  

 

Als leerlingen verhuizen en naar een vso-school in een ander samenwerkingsverband gaan, blijft 

het oorspronkelijke samenwerkingsverband de kosten dragen. Gaat de leerling na de verhuizing 

met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs, dan wordt dit eventueel bekostigd door 

het nieuwe samenwerkingsverband.  

 

De toelaatbaarheidsverklaring voor vso, praktijkonderwijs en lwoo is landelijk geldig. De plaatsing 

in het vso wordt betaald door het samenwerkingsverband dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft 

afgegeven. Dat geldt ook als de leerling verhuist naar een vso-school in een andere regio. De 

kosten voor plaatsing in het praktijkonderwijs en lwoo worden bekostigd door het 

samenwerkingsverband waar de leerling op school zit. Als de leerling verhuist naar een school in 

een ander samenwerkingsverband, dan draagt het nieuwe samenwerkingsverband de kosten.  

 

Cluster 1 en 2 

De samenwerkingsverbanden beslissen niet over de toelaatbaarheid en ondersteuning van 

leerlingen die vallen onder cluster 1 en 2. Deze leerlingen zijn aangewezen op speciaal voor deze 

groepen ingerichte instellingen, die een landelijk dekkend onderwijsaanbod hebben. Een 

http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/08/Factsheet-grensverkeer-en-verhuizing.pdf
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commissie van onderzoek bepaalt of een leerling is aangewezen op deze speciale instelling of op 

ondersteuning (van die instelling) in het reguliere onderwijs. De samenwerkingsverbanden maken 

afspraken met deze instellingen. 

 

Is de leerling toelaatbaar tot de speciale instelling, dan stelt de commissie de duur van de 

toelaatbaarheid vast. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt (of wanneer de instelling de 

leerling wil verwijderen), dan moet de instelling binnen 8 weken een andere school voor de 

leerling vinden. 

 

Besluit de commissie van onderzoek dat de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling voor 

cluster 1 of 2, dan schrijven de ouders deze leerling in bij een reguliere school of een vso-school 

(cluster 3 of 4). Als de commissie van onderzoek heeft bepaald dat deze leerling ondersteuning 

nodig heeft op de reguliere school (of vso-school), dan heeft de speciale instelling een 

ondersteuningsplicht: de instelling geeft de leerling de benodigde ondersteuning op de reguliere 

vo- of vso-school. 

 

2.5 Loting en zorgplicht 

Vo-scholen die teveel aanmeldingen hebben, kunnen een loting uitvoeren onder de aangemelde 

leerlingen. De lotingsprocedure gaat vooraf aan de zorgplicht. De school heeft dus alleen 

zorgplicht voor de leerlingen die zijn ingeloot. 

 

In het samenwerkingsverband kunnen scholen afspraken maken over de aanmeldings- en de 

lotingsprocedures die in de regio worden gevolgd. Voorbeelden van zulke regionale afspraken 

zijn: 

 

 Er zijn in de regio een of meer vastgestelde aanmeldingsperiodes. De regio Haaglanden werkt 

bijvoorbeeld met twee aanmeldingsperiodes. 

 Ouders die hun kind opgeven bij meerdere scholen wordt gevraagd aan te geven wat de 

voorkeurschool is. 

 Er wordt aan ouders gevraagd hun kind slechts op één school aan te melden. Dit is 

bijvoorbeeld de praktijk in de regio Helmond-Peelland. 

 Leerlingen geven een aantal scholen op in volgorde van hun voorkeur (bijvoorbeeld een top 3 

of top 5). Op basis daarvan vinden er (al of niet elektronisch) verschillende lotingsrondes 

plaats. Dit is bijvoorbeeld de praktijk in de regio Zuid Kennemerland. 

Inzet van de procedures is dat zoveel mogelijk leerlingen op de (of een) school van hun 

keuze/voorkeur worden geplaatst. 

 

 

 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/praktijkvoorbeeld-den-haag.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/praktijkvoorbeeld-helmond-peelland.pdf
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/praktijkvoorbeeld-zuid-kennemerland1.pdf


 

 15 

Regionale afspraken in het kader van de toelating tot het vo 

 

Samenwerkingsverbanden vo moeten afspraken maken over de volgende zaken: 

 De basisondersteuning: welke ondersteuning moet elke vo-school in onze regio bieden? 

 Welke extra ondersteuning bieden de verschillende vo-scholen? 

 Welke criteria hanteren wij voor de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring voor 

scholen in cluster 3 en 4? 

 

Samenwerkingsverbanden vo kunnen afspraken maken over de volgende zaken: 

 Hoe gaan we in onze regio om met overaanmelding/loting? 

 Hoe gaan we om met de bekostiging van de extra ondersteuning als de leerling tussentijds 

van school wisselt? 

 

Samenwerkingsverbanden po en vo kunnen afspraken maken over de volgende zaken: 

 Richten wij een speciaal orgaan in, dat zorg draagt voor de procedures die in de regio worden 

gevolgd als het gaat om de overgang naar het voortgezet onderwijs? 

 Welk tijdpad volgen we voor de aanmeldings- en plaatsingsprocedure van leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften? 

 Hoe gaan we in onze regio om met overaanmelding/loting? 

 Hoe gaan we om met de bekostiging van de extra ondersteuning als de leerling tussentijds 

van school wisselt? 
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3. Warme overdracht 
 

Bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs blijven een warme overdracht, een 

doorlopende leer- en ontwikkelingsweg met adequate ondersteuning en een passende 

vervolgopleiding voorop staan. Om dat alles te bewerkstelligen is een goede samenwerking 

tussen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs van groot belang. De VO-raad en 

de PO-Raad bevorderen de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs. Niet alleen 

zorgleerlingen, maar alle leerlingen verdienen een warme overdracht. 

 

De wet schrijft niet voor op welke manier scholen de overstap van leerlingen naar het voortgezet 

onderwijs moeten begeleiden en versoepelen, maar er zijn talloze voorbeelden van vruchtbare 

samenwerkingen tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die hierop zijn 

gericht. Vaak gaat het om initiatieven van individuele scholen, maar steeds meer worden hierover 

regionale afspraken gemaakt en organiseren samenwerkingsverbanden po en vo op regionaal 

niveau activiteiten om een warme overdracht te bewerkstelligen.  

 

3.1 Overdracht van gegevens 

Allereerst is het van belang dat de basisschool adequate gegevens over de leerling overdraagt aan 

de vo-school. In het kader van het project ‘Effectief schakelen’ lieten de PO-Raad, de VO-raad en 

AVS onder meer een onderzoek uitvoeren naar de informatieoverdracht bij de overgang naar het 

voortgezet onderwijs (Oberon, 2011). Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat het effectief is als 

scholen regionale afspraken maken over de overdracht van gegevens. 

 

De samenwerkingsverbanden Passend onderwijs kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Po- en 

vo-scholen spreken (in de samenwerkingsverbanden) met elkaar af welke informatie, met welk 

doel door wie op welke manier wordt overgedragen. Veel regio’s/scholen maken voor de 

informatieoverdracht gebruik van een elektronisch overdrachtssysteem, bijvoorbeeld de 

Overstapservice Onderwijs (OSO), waarmee basisscholen prestatie- en begeleidingsgegevens van 

leerlingen via een beveiligde verbinding digitaal overdragen aan de betreffende vo-school. 

 

3.2 Voorbeelden warme overdracht 

Daarnaast is het belangrijk dat er een mondelinge overdracht is voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben, maar bij voorkeur voor alle leerlingen. We geven een aantal 

voorbeelden van manieren waarop scholen en regio’s zo’n warme overdracht stimuleren en 

organiseren. 

 

 

 

../../../../../../../eigenaar/Downloads/effectief-schakelen-verbeteren-van-de-informatieoverdracht-tussen-po-en-vo%20(1).pdf
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/
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Uitwisselingsbijeenkomsten 

De regio (de samenwerkingsverbanden) organiseert bijeenkomsten waar alle po-scholen en vo-

scholen zijn vertegenwoordigd. De po-scholen bezoeken tijdens zo’n bijeenkomst de vo-scholen 

waar hun leerlingen zijn geplaatst en geven aanvullende informatie over deze leerlingen. Er zijn 

ook regio’s die een paar maanden na de start in het voortgezet onderwijs weer zo’n bijeenkomst 

organiseren om de voortgang van de leerling te bespreken. Dit is bijvoorbeeld de praktijk in de 

regio Haaglanden. 

 

Doorgaande leerlijnen 

De regio organiseert studiedagen voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw 

van het voortgezet onderwijs om doorgaande leerlijnen en de pedagogische en didactische 

afstemming te bevorderen.  

 

Collegiale consultatie 

Scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs bezoeken elkaar om samenwerking en 

afstemming te bevorderen. Als dit op regionaal niveau wordt ingevoerd, kan op 

samenwerkingsniveau een kijkwijzer worden ontwikkeld die de scholen bij de collegiale 

consultatie kunnen gebruiken. 

 

Leerlingen dragen zelf informatie over 

Leerlingen maken een portfolio en beschrijven zelf wat zij nodig hebben, welke wensen en 

behoeften zij hebben als het gaat om de onderwijssituatie, hun begeleiding en ondersteuning. De 

leerlingen leveren dit document aan bij de vo-school. Het kan bijvoorbeeld dienen als 

startdocument voor mentorgesprekken. 

 

De leerling krijgt een maatje 

De brugklasleerling wordt gekoppeld aan een ouderejaars, die hem wegwijs maakt in de school en 

als vraagbaak en steunpilaar fungeert. 

 

Overgangscoach 

Leerlingen van groep 8 waarvan wordt verwacht dat zij moeite zullen hebben met de overgang 

naar het vo, worden gekoppeld aan een vrijwilliger, een coach, die met hen ‘meegaat’ naar het 

voortgezet onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/wp-content/uploads/2014/10/praktijkvoorbeeld-den-haag.pdf
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Regionale afspraken 

 

 Wanneer en hoe moeten leerlingen zich aanmelden bij het voortgezet onderwijs? 

 Hoe dragen basisscholen de informatie over leerlingen over aan de vo-school? 

En hoe koppelen vo-scholen informatie over leerlingen terug? 

 Gebruiken wij in de regio een elektronisch overdrachtssysteem? 

 Welke leerlingen worden ‘warm overgedragen’? Op welke manier doen we dit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


