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Overgang van bao-sbao-so naar het vso in provincie Utrecht en de deskundigenverklaring van het
SWV V(S)O
Inleiding:
Binnen de provincie Utrecht werken de –vijf– SWV V(S)O en de locatiedirecteuren van alle VSOlocaties nauw samen aan de uitwerking van de overstap van de leerlingen in het primair onderwijs
naar het V(S)O.
Aanleiding:
Vanuit het gegeven dat de onder-instroom bij de VSO-locaties de afgelopen jaren leidt tot over
inschrijving wordt nauwlettender gekeken of alle aanmeldingen wel noodzakelijk zijn en of alle
leerlingen die worden aangemeld ook daadwerkelijk de ondersteuning nodig hebben waarvan
verondersteld wordt dat die –alleen- in het VSO geboden kan worden.
Het komt niet zelden voor dat leerlingen en ouders zich in een vroeg stadium oriënteren op het VSO
en dat deze oriëntatie leidt tot een inschrijving. De leerlingen beschikken dan nog niet over een TLV
vanuit het SWV V(S)O en de betreffende TLV-commissies komen voor een voldongen feit bij hun
afwegingen omdat de weg naar het regulier niet meer mogelijk lijkt. De ondersteuningsbehoefte van
de betreffende leerlingen zijn echter niet uitsluitend te bedienen in het VSO. Sinds de invoering van
Passend Onderwijs zijn de VO-scholen – in de regio Eemland- in toenemende mate beter in staat om
gericht en efficiënt invulling te geven aan de onderwijs- ondersteuningsbehoeften van de leerlingen
die zich aanmelden.
Samenwerking primair onderwijs Eemland en SWV V(S)O Eemland (vanaf schooljaar 20-21)
-

-

-

De groepsleerkracht (groep 8 in PO en SBAO) richt zich in de periode oktober/november op
de leerlingen waarbij (extra) ondersteuning (vanuit het SWV PO) geboden wordt.
In eerste instantie wordt er gekeken naar het niveau van de leerling en welk onderwijs
passend is bij het vervolg in het VO.
Als, naast de keuze voor het niveau, het lijkt dat VSO wellicht een optie is dan gaat hij/zij in
gesprek met de onderwijsondersteuner van het SWV PO De Eem. Als hieruit blijkt dat het
vervolg in het VSO een optie lijkt, neemt de ib-er van de school contact op met de
administratie van het SWV V(S)O Eemland. (info@swveemland.nl of 033 4480304)
Doel van dit gesprek is te komen tot een deskundigenverklaring van het SWV; deze kan
leiden tot een TLV in het VSO óf een verwijzing naar de zorgstructuur van het regulier VO.
Het OPP kan door de verwijzende school via een leeslink TOP dossier gestuurd worden naar
SWV V(S)O Eemland (info@swveemland.nl), zodat er meegelezen kan worden. Zijn er meer
stukken nodig van de leerling, dan wordt door SWV V(S)O Eemland contact gezocht met de
school om de stukken op te vragen.
Deze worden via de school via ‘intranet’ bij SWV V(S)O Eemland aangeleverd. Er dient een
account aangemaakt te worden via de website www.swveemland.nl en dan kunnen de
stukken worden ge-upload. SWV V(S)O Eemland gaat dan intern de stukken beoordelen.
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Dossier wordt beoordeeld door het SWV V(S)O Eemland en eventueel vindt er een gesprek
plaats met de leerkracht/ib-er, -SWV De Eem en SWV V(S)O Eemland voor de totstandkoming
van de deskundigenverklaring.
Als een plaats in het VSO het meest aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling
dan is de verklaring tevens later onderdeel van de afgifte van een TLV aan de VSO-school
waar aangemeld wordt.
Als de benodigde ondersteuning binnen het regulier VO geboden kan worden, dan wordt dat
vermeld in de deskundigenverklaring. De weg naar het VSO is dan –in principe- omgebogen
naar regulier VO. Een Commissie van Begeleiding binnen het VSO zal altijd bij een
aanmelding vragen naar deze verklaring* bij directe aanmeldingen van leerlingen uit het PO.
De verklaring kan gebruikt worden bij aanmeldingen in het regulier VO en het SWV kan de
aanmeldingen in het VO verder begeleiden als daar aanleiding voor is.
De deskundigenverklaring wordt gedeeld met de (s)bao school en ouders. Bij een
schooladviesgesprek vanuit het PO met ouders kan, indien er sprake is geweest van
advisering vanuit het SWV V(S)O Eemland, actieve betrokkenheid vanuit het SWV VO
georganiseerd worden.
Voor de leerlingen in SO komt de TLV Commissie van het SWV V(S)O Eemland in deze periode
naar de SO-scholen in de regio om met de professionals daar te kijken naar het V(S)O-vervolg
van de leerlingen. Dat geldt voor de SO-locaties in de regio, maar ook – in overleg met- voor
SO-scholen buiten de regio met Eemlandse leerlingen, zoals de Van Leersumschool, Berg en
Bosch en de Donnerschool.

*VSO-scholen in de regio Eemland werken (okt 20) al zo; gewerkt wordt aan provinciale afspraken

