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Procedure voor 

al le  leerl ingen

Aanmelden via LDOS

Alle dossiers worden aangemaakt vóór 1 maart 
2023

Leerlingen en ouders schrijven zich in maart in 
bij VO school van keuze

VO scholen lezen na inschrijving de gegevens in 
en nemen contact op met basisschool waar 
nodig



Procedure voor leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften
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Ondersteuning 
op school

Iedere school heeft 

- Basisondersteuning

- Uitgebreide ondersteuning

- Extra ondersteuning thuisnabij

Op samenwerkingsverbandniveau zijn hier 
afspraken over gemaakt.



Ondersteuning
op school

Neem contact op met de VO school van keuze of 
met de VO-school in de buurt als je vragen hebt.



Aanmelding SWV

Welke leerlingen meld je bij het SWV:

- Praktijkonderwijs, Maasland, VSO

- Leerlingen waarbij je twijfelt over de best 
passende plek

- Leerlingen die voldoen aan de criteria 
praktijkonderwijs

- Leerlingen waarvoor overstap ISK wordt 
overwogen



Uitgangspunten SWV

• Uitgaan van ondersteuningsbehoeften van kinderen: 
ieder kind de best passende plek, duidelijk vóór 1 maart

• Samenwerking met basisschool (en ouders) behouden 
en versterken: in gesprek waar en wanneer nodig

• Uitgaan van de informatie die we nodig hebben om tot 
een goed besluit te komen, waarbij informatie vanuit de 
basisschool leidend is en alleen waar nodig aanvullend 
onderzoek wordt gedaan

• Aanleveren van gegevens via LDOS (geen dubbel werk)



Praktijkonderwijs (PRO )

• Kinderen die praktisch leren

• Gericht op arbeidstoeleiding

• Doorstroom naar MBO indien mogelijk 



Praktijkonderwijs (PRO )

pro-vmbo klas bij Wildveld

- Samenwerking Wildveld-Den Hulster

- SWV breed

- Overstap naar vmbo na 2 of 3 jaar mogelijk indien 
diploma vmbo haalbaar is

• Grensvlak PrO-VMBO (zowel didactisch als op grond 
van leerkenmerken en/of begeleidings-behoefte)

• Leerling voldoet aan criteria voor PrO



Criteria prakti jkonderwijs

Landelijke criteria

Cognitie:
Intelligentie: 55/60< IQ < 75/80

Leervorderingen (LOVS is leidend): 
Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden 
DLE < 30 bij DL=60 (let op bij doublure)

– Technisch lezen

– Spelling

– Begrijpend lezen

– Rekenen
! niet technisch lezen én spelling

Adaptief getoetst!



Maasland

• Twee-jarige onderbouw als brug tussen 
basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO

• Complexe problematiek

• Startniveau VMBO-t of HAVO



Procedure Maasland BO

• Aanmelden via SWV
• Bespreking in adviescommissie (S(B)O spreekt dit zelf af)
Vanuit bespreking komt advies:
--> Maasland
--> Nader onderzoek of gesprekken
--> Altijd contact als advies niet overeenkomt met vraag bs en 
ouders
• Let op: kans op wachtlijst bij aanmelding swv na 1 oktober
• In maart definitieve aanmelding bij Maasland conform andere 

leerlingen



VSO

• Een reguliere vo school kan niet tegemoet komen aan de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

• De leerling vraagt om zeer veel (individuele) 
ondersteuning op het gebied van gedrag, leren, omgang 
met anderen, etc.

• De leerling heeft structureel de behoefte aan een 
prikkelarme omgeving, waarin veel (pedagogische) 
veiligheid, structuur en consequent handelen wordt 
geboden. 



Passend arrangeren

We willen passende arrangementen

vb: 

- In pro samenwerking met vmbo docenten 
om vmbo lesstof te geven

- Leerling volgt praktijkvakken bij vmbo, 
theorie op pro of vso



Passend arrangeren

- Leerlingen groep 8 lopen mee op vo 
school

- Leerlingen Maasland stromen gefaseerd in 
in vo

Maatwerk, samen kijken wat 

nodig is



Advies

Zorg dat in gezamenlijkheid de best passende 
plek bekend is vóór 1 maart

Betrek de vo-scholen of het 
samenwerkingsverband bij jullie advies waar 
nodig



Aan te leveren gegevens
LDOS

• Aanmeldformulier en zienswijze in LDOS

• Onderwijskundig rapport LDOS

• Relevante handelingsplannen, diagnostische 

onderzoeken, OPP, etc. 

• LOVS gegevens: Adaptief getoetst

• BO: Zoveel mogelijk vóór 1 oktober!

• S(B)O volgens schoolplanning



Verdere gegevens

• Alleen verder psychologisch onderzoek als nodig

(bijv. praktijkonderwijs, Maasland)

• Alleen didactisch onderzoek als nodig (middels lovs

basisschool of evt. andere toets)



Vervolg procedure

• Screening door SWV (bij S(B)O door school)

• Dossierstudie door de betreffende commissie

• Evt. opvragen nadere gegevens

• Evt. gesprek met basisschool en ouders

• Ondersteuningsloket geeft TLV na aanmelding 

op VO school



Onderzoeksprocedure 
povo

Vroeg aanmelden: 

➢ Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met 

ouders bespreken groep 7

➢ Belang van leerling staat voorop

➢ Maasland: aanmelding na 1 oktober, kans op wachtlijst

➢ Vóór 1 maart is duidelijk wat de best passende plek is



Adviescommissie S(B)O

• Adviescommissie komt tot advies dat vastgelegd wordt 

in format. Bij deze adviescommissie is de benodigde 

expertise om tot het besluit te komen aanwezig. Als 

voorbeeld: wordt gedacht aan praktijkonderwijs of vmbo 

dan wordt van beide schoolsoorten een 
vertegenwoordiger uitgenodigd.

• Gedragswetenschapper legt in adviesformulier advies 

vast



Wie denkt mee?

BO

Gedragswetenschapper

+

VO/VMBO/HAVO/VWO

VO/PRO

VO/Maasland

VSO



Contactpersonen VO 
voor  S(B)O 

vmbo/pro namens swv

➢ Wijnberg

➢ Talentencampus

➢ Spectrum

➢ Fontein

➢ Schans

➢ Lings

➢ Twister

➢ Focus

➢ Ulingshof

➢ Taalbrug

➢ Raayland/PRO Raayland

➢ Valuas/Wildveld

➢ Raayland/PRO Raayland

➢ Bouwens/Wildveld

➢ Blariacum/Wildveld

➢ Den Hulster/Wildveld

➢ Dendron/Yuverta/PRO Raayland

➢ Raayland/PRO Raayland

➢ Den Hulster/Wildveld

➢ Yuverta/PRO Raayland



Namen contactpersonen
namens swv

➢ Valuas Sophie Vocks

➢ Blariacum Arlette Peeters

➢ Den Hulster Pauline Yildirim

➢ Yuverta Lydwien Steegh

➢ Dendron Ank Vullinghs

➢ Raayland Sofyan Boulyanounne

➢ Agora Raayland Loes Hanssen

➢ Bouwens Maud Jacobs

➢ Agora Peel en Maas Mattijs Drummen



Namen contactpersonen
namens swv

➢ Velddijk Monique Huijs

➢ Maasland Charlotte Custers

➢ Wildveld Wim Sijbers

➢ PRO Raayland Esther Holten

➢ Impuls Ans Janssen

➢ Ulingshof Berdien van Helden

➢ ISK Valuas Eefje Gommans

➢ ISK Taalrijk Sanne Nijsten

➢ Wijnberg Christel Siekman



Aanmeldingen 2021-2022
BO

21 apri l  2022

Maasland VSO PrO anders totaal

1 okt 23 17 2 42

1 dec 36 33 15 84

1 feb 38 1 47 19 105

1 april 47 8 35 31 121

Na 1 april 47 9 35 35 126



Aanmeldingen 2021-2022 
S(B)O

21 apri l  2022

Maasland VSO PrO anders totaal

21 
februari 2 30 9 41

1 april 7 51 24 82

Na 1 april 7 53 27 87



Vragen ?


