
7-9-2018

1

SCHOOLVERLATERS
2018-2019-2020

Een introductie met betrekking tot het vervolgonderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs

(meer info: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/)

� Plaatsing gebeurt alleen op basis van het schooladvies, dat basisscholen vóór 
1 maart aan alle schoolverlaters verstrekken. 

� VO-scholen mogen leerlingen desgewenst wel hoger plaatsen dan dit advies; 

� een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van de ouders en leerling 
zelf.

� Bij de overstap naar het vervolgonderwijs is het van belang dat uw kind op 
een plek komt waar hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. De vervolgschool 
moet aansluiten bij het niveau en de belangstelling van uw kind. 

De organisatie van het voortgezet onderwijs VMBO

� Basisberoepsgerichte leerweg

� Kaderberoepsgerichte leerweg

� Gemengde leerweg

� Theoretische leerweg

� Na twee jaar kiezen voor een profiel:

� zorg & welzijn

� techniek

� landbouw

� economie

� LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) speelt een belangrijke rol

� Na vier jaar een diploma
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PrO (praktijkonderwijs)
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. 
Een klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het mbo. 

Voor het praktijkonderwijs geldt geen cursusduur, maar wel een leeftijdsgrens van 18 jaar.

� Toelatingscriteria:
De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de 
volgende domeinen:
•  inzichtelijk rekenen 
•  begrijpend lezen 
•  technisch lezen 
•    spellen

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

� Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80

VSO

� Indien een leerling een passende ondersteuning nodig heeft in het voortgezet 
speciaal onderwijs, dan dient er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
aangevraagd te worden bij de Permanente Commissie Leerlingondersteuning. 
Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers!

� Een toelaatbaarheidsverklaring kan alleen aangevraagd worden door 
de VSO-school (voortgezet speciaal onderwijs) waar een leerling is aangemeld.

Scholen in België

Sommige leerlingen maken de keuze om naar een school in België te gaan.

Via het CLB (commissie leerling begeleiding) moeten dan vaak nog aanvullende 
vragenlijsten worden ingevuld, afhankelijk van de gekozen school.

Onderwijskundig rapport en OPP

� Per leerling die vanuit onze school naar het VO gaat, wordt er een OKR 
gemaakt. Dit bevat 

� de toets resultaten van de leerlingen 

� resultaten van onderzoeken

� gegevens omtrent diagnoses

� bevindingen van de leerkrachten

� een verslag van het opp met daarin de onderwijsbehoeftes

� een schooladvies

Dit alles vindt plaats tijdens de vroege aanmelding (februari).
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Handige links

https://www.devogids.nl/
(u ontvangt tzt ook nog de papieren versie)

https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen-planner
ontdek waar in de omgeving de open dagen van de VO-scholen zijn

De Centrale Eindtoets

Scholen voor speciaal (basis)onderwijs hoeven op dit moment nog geen eindtoets 
af te nemen.

Onze school heeft besloten om toch deel te nemen (leermoment).

Vanaf het schooljaar 2020/2021 is het ook voor ons verplicht om een eindtoets af 
te nemen.


