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Workshop: “Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs”  
 
Binnen het voortgezet onderwijs is de gekozen leerroute leidend, omdat de verwachting is dat 
een leerling deze route binnen de afgesproken termijn van een aantal leerjaren afsluit met een 
examen. De financiële middelen voor het LWOO binnen het VMBO worden niet meer per leerling 
toegekend; de ondersteuningsbehoefte van de leerling is leidend bij plaatsing. Basisscholen 
volgen de werkwijze zoals in het BAVO afgesproken en aangegeven in www.vanbasisnaarbrug.nl . 
Alleen voor Praktijkonderwijs is een vooraanmelding nodig i.v.m. landelijke criteria en een 
benodigde TLV. Vanaf volgend jaar zal dat samen met de aanmelding door de PrO-school 
verzorgd worden. 
 
Omdat het VSO de laatste jaren vroeg ‘vol’ zit, zijn binnen de regio Utrecht afspraken gemaakt 
over de procedure van toelating, zodat alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen. Vanaf 
volgend jaar wordt daarbij net als bij ‘Van basis naar brug’ een tijdpad gevolgd waarin het 
moment van plaatsing gelijktijdig bekend wordt gemaakt. Voor leerlingen die (wellicht) van 
(S)BAO naar VSO zouden moeten komt een voor-overleg-tafel waaraan duidelijk moet worden of 
VO of VSO de meest logische school van aanmelding wordt. Dit is mede ingegeven door de snelle 
wijzigingen in het VO: voor Cluster 3-fysieke-beperkingen geldt in Eemland met 
leermogelijkheden van vmbo t/m vwo dat een plek op Wellant of Vathorst eerst onderzocht 
wordt. Dat gebeurt door die scholen samen met DKP (mytyl/tyltyl), TLV-commissie en wijkteam. 
VSO/TLV-bekostiging gaat bij plaatsing naar het VO. Ook op andere VO-scholen zitten her en der 
TLV-vergelijkbare leerlingen, ook omdat het streven van het VO is dat er bij latere toenemende 
ondersteuningsbehoefte eerst intern wordt gekeken of meer ondersteunende expertise 
georganiseerd kan worden. 
 
Wat er op een school voor voortgezet onderwijs extra geboden kan worden, is per school 
verschillend. SWV Eemland adviseert ouders om contact op te nemen met de zorgcoördinator 
van de school van voorkeur, om goed zicht te krijgen op wat een VO school kan bieden.  
 
Vanuit de deelnemers kwamen de volgende aandachtspunten:  
* Er is behoefte vanuit het basisonderwijs om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden van VO 
scholen voor extra ondersteuning, met als doel dat zij leerlingen en hun ouders hierin beter 
kunnen adviseren en/of begeleiden. Men ervaart een (te) grote overgang tussen de extra 
begeleiding die leerlingen binnen het basisonderwijs krijgen en het VO. Voor ouders is daarnaast 
vaak niet inzichtelijk welke ondersteuning hun kind krijgt binnen het voortgezet onderwijs.  
* Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften op HAVO/VWO niveau is het in de bovenbouw 
(leerjaren 4-5-6) wenselijk om dit binnen het reguliere VO vorm te geven, omdat het VSO meer 
gericht is op de pedagogische aanpak, dan op het leerniveau. Men schat in dat deze groep de 
komende jaren groter wordt. Hoe gaan de VO scholen daar mee om? 
* De doorstroming van SO leerlingen naar regulier VO verloopt vaak moeizaam. Hoe kunnen we 
dit beter begeleiden? 
* Suggestie: Binnen Utrecht zijn er afspraken gemaakt om de leerlingen met extra ondersteuning 
te begeleiden in de overstap naar het VO. Is het mogelijk dat SWV Eemland hierin ook meer regie 
gaat pakken. 


