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Route 10-14 aanpak 2023-2024 
 

Aan: PO en VO  

Betreft: Aanmelding voor schooljaar 2023-2024 10-14 aanpak in de regio 

Geldend voor: Scholen van Samenwerkingsverband PO 20.01 en VO 20.02, 

(regio/deelverband Noord, Zuid- Oost, West) 

Doel van de aanpak:  Risicovolle overstappers in de overgang PO-VO plaatsen op de VO- school die vanaf 

de start aansluit bij het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoeften van die 

leerling. 

 

Om welke scholen gaat het:  
Leerlingen die vanuit SWV PO 20.01 naar SWV VO 20.02 gaan.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Risicovolle overstappers: 
Risicovolle overstappers zijn: 

- Hoogbegaafde leerlingen met een aanvullende onderwijsondersteuningsbehoefte 
- Leerlingen die op dit moment thuiszitten/een ontheffing hebben/ op dagbesteding/zorgboerderij 

zitten 
- Leerlingen groep 7+8 met zorgwekkend verzuim 
- Leerlingen die vanuit groep 7 (<12 jaar) de overstap maken naar PrO in plaats van vanuit groep 8. 
- Leerlingen uit groep 7 en 8 die vermoedelijk moeilijk plaatsbaar zijn in het VO i.v.m.  complexe 

aanvullende onderwijsondersteuningsbehoefte(n) 
 
 

Doel: 
Om leerlingen een goede start te laten maken in het VO is het van belang dat de ondersteuningsbehoefte 
van risicovolle leerlingen goed in kaart is gebracht. Op basis van de ondersteuningsbehoefte wordt met 
ouders en leerling gekeken wat de best passende VO school is voor deze leerling.  
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Route aanmelding 10-14 aanpak 
Op basis van: 

- het overdrachtsdossier; 
- (voorlopig) advies; 
- het ontwikkelingsperspectief; 
- (eventuele) diagnose en onderzoeksrapportage(s). 

 
 
Zijn er 2 opties: 

1. Leerling wordt aangemeld bij VO. VO heeft 6 (eventueel +4 weken) onderzoekstijd en zorgplicht. 
2. Het is onduidelijk wat een geschikte plek is in het VO.  

 
 
Optie 1: 
 

• Risicovolle overstappers zijn vroegtijdig (vanaf groep 7) in beeld bij de eigen basisschool en het 

schoolondersteuningsteam (directeur, ib’er en consultatief begeleider/ orthopedagoog van het 

bovenschools ondersteuningsteam) door gegevens uit het LVS en groeps- of 

leerlingenbesprekingen. 

▪ Thuiszitters, fors verzuim en of absentie in het PO vroegtijdig (voor aanmelding VO) aanmelden 

bij SWV PO (melden bij de regievoerder van het schoolbestuur PO), regievoerder betrekken bij 

overstap naar VO. 

• In het schoolondersteuningsteam is de ondersteuningsbehoefte van de leerling in het 

vervolgonderwijs vastgesteld. 

• Deze ondersteuningsbehoefte en daarmee de risicovolle overstap is met ouders besproken. 

• Na overleg met ouders wordt door de IB’er of leerkracht van de leerling vroegtijdig (in de periode 

groep 7 tot en met december groep 8) contact gezocht met de beoogde VO-school om te kijken of 

het beschikbare aanbod aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De VO-school 

betrekt de eigen gedragsdeskundige bij het tot stand komen van een advies over de plaatsing. 

Na advies over plaatsing: 

• Wordt leerling aangemeld op de VO school en heeft de VO school zorgplicht en 6 (eventueel +4 

weken) onderzoekstijd 

• Leerling wordt niet aangemeld op de VO school en gaat naar optie 2, zie hieronder. 

 

 

Optie 2: 

 

• Risicovolle overstappers zijn vroegtijdig (vanaf groep 7) in beeld bij de eigen basisschool en het 

schoolondersteuningsteam (directeur, ib’er en consultatief begeleider/ orthopedagoog van het 

bovenschools ondersteuningsteam) door gegevens uit het LVS en groeps- of 

leerlingenbesprekingen. 

• Thuiszitters, fors verzuim en of absentie in het PO vroegtijdig (voor aanmelding VO) aanmelden bij 
SWV PO (melden bij de regievoerder van het schoolbestuur PO), regievoerder betrekken bij 
overstap naar VO. 

• In het schoolondersteuningsteam is de ondersteuningsbehoefte van de leerling in het 

vervolgonderwijs vastgesteld. 
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• Deze ondersteuningsbehoefte en daarmee de risicovolle overstap is met ouders besproken. 

• Indien blijkt dat er onduidelijkheid is over de meest passende plek in het VO of VSO meldt de 

gedragsdeskundige van het primair onderwijs, voorafgaand aan de daadwerkelijke aanmelding, de 

leerling aan bij het ECT-VO (via website contactformulier). Op basis van de aangeleverde informatie 

geeft ECT bij gedragsdeskundige PO aan welke V(S)O school betrokken wordt voor een MPO. Dit 

gebeurt in de periode groep 7 tot en met december groep 8. 

• IB’er PO organiseert MPO met ouders, gedragsdeskundige PO, gedragsdeskundige V(S)O school en 

ECT-VO. Informatie (zie 4 punten) wordt vooraf gedeeld met V(S)O. Dit gebeurt in de periode groep 

7 tot en met december groep 8. 

• Leerling wordt aangemeld bij een V(S)O school, 6 (eventueel+4) weken onderzoekstijd, zorgplicht is 

gestart 

• Wanneer blijkt dat de betreffende V(S)O -school aanvullende expertise nodig heeft bijv. van een 

andere VOschool of van jeugdhulppartners, belegt de gedragsdeskundige van de /V(S)O -school een 

meerpartijenoverleg. Expertise VSO kan worden aangevraagd via PAT (cluster 4, cluster 3, HB). 

 

 

 
 
NB:  

1. Als de VO-school na plaatsing constateert dat er sprake is van een risicovolle overstapper die niet 

vroegtijdig is besproken, wordt dit signaal gemeld bij de contactpersoon ondersteuning van het 

desbetreffende schoolbestuur. 

Altijd aanmelden binnen de vastgestelde termijnen 1e en 2e aanmelding  (zie transitiekalender) 


