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Overstap primair onderwijs voortgezet onderwijs  

Themanummer 

Om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, zijn er in de regio 

afspraken gemaakt. Veel afspraken. Bijvoorbeeld over hoe je als leraar van groep 7 of 8 tot een goed school-

advies komt. Een schooladvies dat voldoende ambitieus is, en tegelijkertijd een goede kans op schoolsucces in 

het voortgezet onderwijs biedt. Afspraken over de informatie die je overdraagt aan het voortgezet onderwijs, 

zodat het voortgezet onderwijs de uitgangssituatie van de leerling kent en daarop kan voortbouwen. Afspraken 

over een goede voorbereiding, zodat leerlingen weten wat hen te wachten staat. Afspraken over monitoren en 

evalueren; hoe zorgen we ervoor dat we weten of we de juiste adviezen hebben gegeven en goede plaatsings-

besluiten hebben genomen. En wat valt daarin te verbeteren? In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste 

informatie en afspraken voor de nieuwe aanmeldingsronde op een rij.

 
 
De beleidsafspraken: 

Integrale notitie PO VO 
 
Er is weer een update beschikbaar van de 
beleidsnotitie waarin alle afspraken over de 
overstap PO naar VO zijn beschreven. Deze kun 
je op de website van het 
samenwerkingsverband downloaden.  
  

 

Specifieke uitwerking:  
Informatieboekje LWOO en PRO 
 
Dit informatieboekje bevat een beschrijving 
van de werkwijze om in aanmerking te kunnen 
komen voor een aanwijzing Leerwegonder-
steuning en een toelaatbaarheidsverklaring 
Praktijkonderwijs. Ook deze staat bij de 
documenten op de website.  
 

 
 
 

 
 
Formulieren en overdracht van 
informatie 
 
Veel collega’s zullen bij het lezen van de titel 
van dit stukje meteen een diepe zucht slaken. 
Ook al doen we nog zo ons best, het goed 
overdragen van alle informatie, blijft ieder jaar 
weer een hele toer. Denk je eindelijk te weten 
hoe het werkt, is de school overgestapt naar 
een ander leerlingvolgsysteem, heeft het 
samenwerkingsverband het formulier gewij-
zigd, of hapert OSO bij het overzetten van 
informatie. Toch gaan we ook dit jaar weer 
opnieuw een poging doen om de informatie-
overdracht zo goed mogelijk te stroomlijnen. 
Informatie is te vinden op de website van het 
samenwerkingsverband bij de het onderdeel 
Overstap PO-VO. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met Bert Benjamins, hij is 
bereikbaar op het mailadres 
b.benjamins@swv2201po.nl  
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Nieuwe werkwijze LWOO en PRO 
 
Het samenwerkingsverband start dit jaar met 
een andere werkwijze voor het afgeven van 
toelaatbaarheidsverklaringen (tlv) Praktijk-
onderwijs (PRO) en aanwijzingen voor 
Leerwegondersteuning (LWOO). De PCL houdt 
op te bestaan. De commissie van advies (CVA) 
gaat de tlv’s PRO afgeven en de VO-scholen 
gaan zelf beoordelen wie in aanmerking komt 
voor LWOO. Hierbij wordt vastgehouden aan 
de landelijk vastgestelde criteria.  
 
Voor basisscholen verandert er niet zoveel. Net 
als andere jaren worden leerlingen aangemeld 
voor 1 december 2020 bij de beoogde VO-
school. Op basis van de informatie die de basis-
school aanlevert, maakt de VO-school het dos-
sier in orde, zet het besluitvormingstraject in 
gang en koppelt de uitkomst terug aan school 
en ouders.  
 
Koers voor de toekomst 

Voor de langere termijn is het samenwerkings-
verband van plan om af te stappen van de leer-
linggebonden financiering en over te gaan tot 
populatiebekostiging voor LWOO. Dat wil zeg-
gen dat de VMBO-school een vast budget ont-
vangt, waarmee de school zelf de 
ondersteuning voor leerlingen kunnen 
inrichten. Het samenwerkingsverband vindt 
het belangrijk dat het totale budget behouden 
blijft voor de doelgroep en dat de wijziging niet 
gaat leiden tot grote financiële wijzigingen 
voor een school. Om deze reden is er voor 
gekozen om veranderingen zorgvuldig en 
stapsgewijs vorm te geven. Voor de toekomst 
blijven goede informatieoverdracht van PO 
naar VO en onderbouwde plaatsings-
beslissingen van groot belang. 

 

 
Pilot adaptief toetsen 
 
Voor de leerlingen die uitstromen naar Prak-
tijkonderwijs en VMBO-LWOO willen we graag 
extra goed zicht hebben op de leervorderin-
gen.  

In het verleden werden de leerlingen vooraf-
gaand aan de start in het voortgezet onderwijs, 
getoetst op de VO-school. Twee jaar gelden 
hebben we besloten dat we daarmee stoppen. 
We willen de toetsdruk voor leerlingen niet 
onnodig groot maken en vanaf vorig jaar 
maken we uitsluitend nog gebruik van de 
didactische gegevens van het basisonderwijs. 
De volgende stap is dat we het niveau van de 
toets, die wordt afgenomen, beter willen 
afstemmen op het niveau van de leerling. Met 
een te moeilijke toets, frustreren we de leer-
ling onnodig, een te makkelijke toets laat 
onvoldoende zien welk potentieel de leerling 
heeft. Een werkgroep bestaande uit mensen 
van het VO en PO zoekt verder uit op welke 
wijze het adaptief toetsen het beste vorm kan 
worden gegeven in het licht van de toelating 
tot Praktijkonderwijs en de inzet van LWOO-
ondersteuning. 

  

Toetsen en Corona 

 
Vanwege de Corona-maatregelen van de afge-
lopen tijd is de verwachting dat er meer leer-
achterstanden en variatie in leervorderingen is 
ontstaan bij leerlingen. Het exacte zicht daarop 
ontbreekt, juist omdat er ook een aantal toets-
momenten is uitgevallen. Dit maakt het opstel-
len van een schooladvies lastig en ook in de 
overdracht van informatie over de didactische 
vorderingen levert dit mogelijk knelpunten op. 
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Bij de komende aanmeldingsronde houden we 
hier rekening mee en zullen we naar bevind 
van zaken moeten handelen. Vanzelfsprekend 
zoveel mogelijk in goed overleg. Voor vragen 
en signalen kun je contact opnemen met een 
van de leden van de werkgroep PO-VO. 
 
Werkgroep PO-VO 
 

- Nicole de Groot 
- Rob van den Berg 
- Henriette Westerhof 
- Geke van Rossum 
- Bert Benjamins 
- Karina van der Heijden 
- Robert Kuiper 
- Esmee Post 
- Peter Oostra 

 

 
Pilot PRO-VBO 
 
De VO-scholen in de regio Noord- en Midden 
Drenthe doen mee aan een landelijke pilot 
gericht op samenwerking tussen Praktijkonder-
wijs en VMBO. Leerlingen die starten in de 
PrO-plusklas kunnen na verloop van tijd door-
stromen naar het VMBO op een andere school. 
Alle VMBO-scholen in de regio doen mee aan 
de pilot. De PRO-plusklas voorziet in een 
behoefte en is succesvol. Afgelopen jaar zijn 
zeven leerlingen doorgestroomd. OCW heeft 
laten weten dat de pilot wordt verlengd.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Robert Kuiper van PrO-Assen. 
 

 
PrO-actief 
 
Ook dit jaar is er weer gelegenheid voor leer-
lingen uit het basisonderwijs om een aantal 
dagdelen onderwijs te volgen op PrO-Assen. 
Een mooie kans om kennis te maken met de 
school, te kijken of de school wat voor je is en 
om praktijkvaardigheden te leren. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Robert 
Kuiper van PrO-Assen. 
 

 
Drentse onderwijsmonitor 
De Drentse onderwijsmonitor biedt veel 
informatie en inzicht over schooladviezen, 
schoolsucces en gelijke kansen. 
https://trendbureaudrenthe.nl/drentse-

onderwijsmonitor/overgang-naar-voortgezet-

onderwijs/ 

 
Website: vanponaarvo 
Meer weten over de toepassing van wet- en 
regelgeving m.b.t. de overstap? De website 
van de PO/VO-Raad biedt antwoord op tal van 
vragen. 
https://www.vanponaarvo.nl/ 

 

Nieuwsbrieven 

Het samenwerkingsverband primair onderwijs 
en het samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs geven ieder een eigen nieuwsbrief 
uit. De nieuwsbrief automatisch per mail 
ontvangen? Aanmelden: 
Nieuwsbrief primair onderwijs:  
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ 
Nieuwsbrief voortgezet onderwijs 
http://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/ 
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