
 
 

Beleid overplaatsing van vso naar regulier vo 

 

 

Inleiding 

Als een leerling in het speciaal onderwijs (vso) geplaatst wordt, heeft hij een toelaatbaarheids-

verklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Deze wordt afgegeven voor een bepaalde 

periode en is in de regel geldig tot het einde van een schooljaar. Daarbij wordt een ontwikkelings-

perspectief (OPP) opgesteld. Hierin worden de onderwijsdoelen beschreven en is opgenomen wat de 

verwachte uitstroombestemming is. Als na het verstrijken van de TLV-periode de doelen niet gehaald 

zijn wordt verlenging van de TLV aangevraagd. Als de doelen wel gehaald zijn stroomt de leerling 

door naar het regulier onderwijs. Ook als het uitstroomprofiel “vervolgonderwijs vmbo/havo/vwo” 

was, stapt de leerling na afsluiting van de kerndoelen over op het reguliere vo.  

Bij overplaatsing van leerlingen vanuit vso naar regulier vo is in het verleden gebleken dat het vaak 

moeilijk is om een vo-school te vinden die de leerling op wil/kan nemen. De ervaring leert dat het 

van belang is dat de vo-school vroegtijdig in het overdrachtsproces betrokken wordt. Het is daarom 

nodig om hier duidelijke afspraken over te maken. Bovendien heeft het swv de wettelijke 

verplichting om beleid te maken op de terug- of overplaatsing van vso naar vo.1 

 

 

Voorstel 

Oriëntatiefase 

Als in het OPP als uitstroomprofiel het reguliere vo genoemd is, bewerkstelligt de vso-school in ieder 

geval dat de beschreven doelen behaald zijn, zodat de leerling op verantwoorde wijze en succesvol 

geplaatst kan worden in het reguliere vo. 

Wanneer de leerling naar de mening van de vso-school zover is, dat hij/zij door kan stromen naar een 

vo-school, voert de vso-school een vooroverleg met een of meer vo-scholen die passen bij de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Wanneer de vso-school niet duidelijk weet 

welke vo-school een passend aanbod heeft, kan de leerling anoniem besproken worden met 

zorgcoördinatoren of trajectbegeleiders. Het overleg met de vo-school vindt ruim voor een eventuele 

overplaatsing plaats (richtlijn: vijf maanden). In dit overleg moet duidelijk worden welke 

vaardigheden van de leerling verwacht worden om succesvol te zijn op de vo-school. 

Overdrachtsfase 

De vso-school organiseert dan een multidisciplinair overleg (MDO). Hierbij zijn ten minste de ouders 

en de leerling zelf aanwezig. Er wordt vastgesteld wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

van de leerling zijn en welke vo-school/scholen een daarbij passend aanbod hebben. De leerling en 

de ouders geven aan welke vo-school hun voorkeur heeft. 

De leerling wordt vervolgens tijdig aangemeld bij de gekozen vo-school. De vso-school organiseert 

                                                           
1 WVO, artikel 17 a, lid 8 d. :Het ondersteuningsplan omvat in elk geval: de procedure en het beleid met betrekking tot de 
terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs van leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld 
in artikel 40, twaalfde lid, van de Wet op de expertisecentra betrekking heeft, is verstreken. 
 



opnieuw een MDO, waarbij ook de vo-school aanwezig is. In dit MDO wordt een toeleidend traject 

besproken, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

- Het ondersteuningsaanbod 

- Startdatum 

- Voorbereiding van de leerling op de overstap (stappen in het toeleidingstraject) 

- Proefperiode (“wen”-periode) 

- Nazorg van het vso c.q. ondersteuning van het vso in de vo-school 

- Bijstelling van het OPP, met evaluatieafspraken 

Bij de afspraken die in het MDO gemaakt worden is sprake van maatwerk rond de leerling. 

 

Als de leerling is aangemeld bij de vo-school handelt de vo-school alsof zij de zorgplicht heeft – dit is 

een binnen het swv afgesproken gedragsregel. 

Indien blijkt dat de vo-school toch geen passend onderwijsaanbod kan doen, zoekt de vo-school (en 

niet de vso-school) een andere school die dat aanbod wel heeft. 

Het swv zal monitoren of de keuze voor deze school terecht was en of de resultaten van de leerling 

overeenkomen met de gestelde doelen. 

 

Het betreft hier een regionale afspraak die door alle leden onderschreven wordt. 

Deze regeling geldt ook voor geïndiceerde leerlingen die nog recht hebben op twee jaar plaatsing in 

de vso-school vanaf augustus 2014. Ook voor hen is tussentijdse overplaatsing mogelijk. De vso-

school zal er steeds alert op zijn of de leerling toe is aan doorstromen naar het vo. 
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