
  
 

   
 

 
 
 
 

Doorgaande schoolloopbanen van PO naar VO 
 
Nieuwsbrief voor het primair onderwijs in de regio Delflanden     21-09-2021 
 
‘Elk nadeel heb se voordeel’ 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor groep 8 leerlingen een spannend jaar met toetsen, musical, 
eindtoets en afrondend schooladvies. 
 
Voorgaand schooljaar werd zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs in de overstap van de 
leerlingen sterk gehinderd door COVID-19. Zo werden toetsen soms niet of op een ander tijdstip afgenomen, 
waardoor er  vanuit het PO niet altijd een volledig beeld van het kennen en kunnen van een leerling kon 
worden overgedragen en moesten in het VO gesprekken met ouders- en leerlingen over ondersteunings-
behoeften en ondersteuningsaanbod veelal digitaal plaatsvinden. De aangepaste organisatie en uitvoering van 
de open dagen in het VO heeft veel mooi schrijf- en beeldmateriaal opgeleverd met prachtige digitale 
doorkijkjes op de scholen. 
De Cruijffiaanse uitspraak ‘Elk nadeel heb se voordeel’ is hierbij dan ook van toepassing. We nemen de 
succesvolle zaken uit deze noodgedwongen aanpassingen in de overstap van PO naar VO mee naar het 
komend schooljaar. Zo schrijven de VO-scholen binnen Delflanden momenteel gezamenlijk aan een digitale 
overstapbrochure, waarin elke VO-school zich presenteert en waarin ook een aanmeld- en zorgpagina wordt 
opgenomen. Wanneer de brochure af is, zal deze beschikbaar worden gesteld aan de basisscholen in de regio. 
 
Ondersteuning in de overstap 
Voor veel intern begeleiders en groep-8-leerkrachten is het adviseren ten behoeve van de overstap PO – V(S)O 
en de te volgen overstapprocedure gesneden koek, maar voor sommigen is dit nieuw. Daarbij speelt dat de 
PO-Raad en de VO-Raad aan het onderwijs hebben gevraagd om kansrijk te adviseren en kansrijk te plaatsen. 
Dit vraagt van scholen van primair onderwijs om goede kennis van het onderwijsaanbod en de 
ondersteuningsstructuur in het voortgezet onderwijs.  
 
Digitale voorlichtingsbijeenkomsten 
Het SWV VO Delflanden biedt intern begeleiders en leerkrachten groep 8 in de regio Delflanden weer de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een digitale voorlichting over de overstapprocedure naar voortgezet 
onderwijs. De belangrijkste data en afspraken passeren de revue en de ondersteuningsstructuur in het VO 
komt aan bod, met speciale aandacht voor de te doorlopen procedure bij leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte die aansluit bij het Praktijkonderwijs, de verlengde onderbouw PrO-VMBO, de kleine 
klas HAVO/VWO of het VSO.  
 
In de activiteitenplanner, als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief en ook terug te vinden op de website 
van het SWV-VO, staan de data van de digitale voorlichtingen vermeld: de woensdagen 6 oktober, 27 oktober 
en 10 november 2021. Er is steeds een digitale sessie vanaf 14.00 uur en vanaf 15.30 uur. Intern begeleiders en 
leerkrachten groep 8 krijgen hiervoor eind september nog een expliciete uitnodiging per email. Aanmelden kan 
vervolgens via het emailadres POVO@swvvo-delft.nl. Wie zich aanmeldt, ontvangt een link voor de digitale 
bijeenkomst. 
 
Trainingen ‘werken met OT’ 
Voor degenen die het werken met Onderwijs Transparant in de overstap PO – VO willen opfrissen en voor de 
nieuwkomers (leerkrachten groep 8, IB-ers PO), worden er, net als eerdere jaren, enkele (digitale) trainingen 
over het werken met en in Onderwijs Transparant georganiseerd. Deze trainingen vinden plaats op dinsdag 9 
november en op woensdag 17 november, steeds van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Ook hiervoor wordt naar alle emailadressen van scholen een uitnodiging gestuurd. Aanmelden hiervoor is ook 
per email en daarna wordt een link gestuurd voor de digitale bijeenkomst.  
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Themabijeenkomst ‘kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen’ 
De gevolgen van COVID-19 bracht veel politieke en maatschappelijke discussie op gang over 
kansenongelijkheid in het onderwijs. Vanuit de PO-Raad en de VO-Raad werd vervolgens aan de PO en VO 
scholen gevraagd om, zeker de komende jaren, kansrijk te adviseren en kansrijk te plaatsen.  
Maar wat betekent dat nu eigenlijk en wat vraagt dat eventueel aan aanpassingen in regels, procedures, 
afspraken of ondersteuningsaanbod? 
 
Op woensdagmiddag 24 november 2021 organiseren we in samenwerking met het SWV PPO Delflanden en de 
gemeenten een themabijeenkomst met als werktitel ‘Kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen: kijken over de 
eigen grenzen’. In deze themabijeenkomst willen we samen met het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs knelpunten, successen en ideeën met betrekking tot kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen 
uitwisselen. Belangrijkste doelen daarbij zijn om VO-scholen meer zicht te geven op de afwegingen die er 
binnen het PO gemaakt worden, wanneer er kansrijk wordt geadviseerd en adviezen worden opgehoogd, PO-
scholen meer zicht te geven op de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden van VO-scholen om op basis 
van kansrijke adviezen ook kansrijk te plaatsen en schoolbestuurders en gemeenten zicht te geven op 
mogelijke noodzaak tot aanpassingen in gevoerd plaatsingsbeleid, gehanteerde procedures of 
ondersteuningsaanbod. Noteer deze datum vast in jullie agenda! 
 
Vanuit het primair onderwijs zijn we nog op zoek naar één of twee mensen die met ons de verdere uitwerking 
van deze middag willen vormgeven. Wil je meedenken in onze voorbereidingsgroep? Geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan Dick Ufkes van het SWV VO Delflanden via povo@swvvo-delft.nl ? Hoe beter de inbreng 
vanaf de werkvloer, hoe vruchtbaarder een dergelijke themabijeenkomst wordt. 
 
Afnemen van cognitieve tests bij potentiële PrO of PrO/VMBO-leerlingen 
In oktober 2021 start het SWV-VO weer met het afnemen van de cognitieve tests voor leerlingen met een 
mogelijke uitstroom naar het Praktijkonderwijs of voor leerlingen waar er gerede twijfel bestaat tussen 
uitstroom naar PrO of naar VMBO. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de NIO, de ADIT, de WISC-V of de 
niet-talige SON-R 6-40. De scholen voor primair onderwijs binnen Delflanden kunnen leerlingen voor deze 
bovenschoolse toetsing aanmelden in de digitale portal POVO van Onderwijs Transparant. De uitslagen van de 
cognitieve testen worden door het SWV VO Delflanden doorgesproken met de IB-er van de aanmeldende 
basisschool en in Onderwijs Transparant gezet. 
 
Consultatie en advies voor specifieke leerlingen in de overstap van PO naar VO 
Binnen het SWV VO Delflanden zijn drie expertisegroepen actief die ook geconsulteerd kunnen worden 
wanneer er in de overstap van PO naar VO specifieke vragen zijn. Het betreft de expertisegroep NT-2, de 
expertisegroep cluster 3 en 4 en de expertisegroep HB/dubbel bijzonder. In de digitale 
voorlichtingsbijeenkomsten zullen de basisscholen hierover nader worden geïnformeerd. 
 
Emailadres voor vragen over de overstap 
Wanneer er, vóór of na de digitale uitleg, vragen zijn over de overstapprocedure of over leerlingen met een 
specifieke onderwijsbehoefte, worden de scholen van primair onderwijs gevraagd om ons emailadres 
povo@swvvo-delft.nl te gebruiken. Vragen komen dan binnen op één centrale plaats. De medewerker met de 
juiste expertise zal de vraag dan beantwoorden. 
 
Aandacht voor verbetering 
Rond april/mei 2022 wordt de overstapprocedure PO-VO geëvalueerd. Bevindingen uit deze evaluatie leveren 
input voor verbeteringen in het gehanteerde overstapbeleid. Op deze manier worden verbeteringen en 
aanvullingen tot stand gebracht om zo de overgang van PO naar het VO zo probleemloos mogelijk te laten 
verlopen. 
 

Schooljaar 2021-2022 is van start gegaan.  
Samen zorgen we er voor dat onze jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zodat zij hun talenten 

kunnen ontwikkelen en naar eigen vermogen kunnen participeren in onze samenleving. 
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