
Doorstroom vo naar vo, instroom vanuit so naar vo en van vso naar vo, feb 2021. 
 

Inleiding 

1. In 2018 heeft een werkgroep zich gebogen over de doorstroom van vso naar vo. Het destijds 

gemaakte document is goedgekeurd door de ALV.  

2. Afgelopen jaar zijn afspraken gemaakt over leerlingen die uit het s(b)o komen met een vso-

advies maar worden ingeschreven in het reguliere onderwijs.  

3. Dit jaar is verzocht de afspraken van vo naar vo nog eens (financieel) te bezien.  

In dit document zijn bovenstaande 3 situaties beschreven en tot 1 document samengevoegd. De rode 

lijn bestaat uit een afwijking van de vso financiering die standaard wordt toegepast. De notitie 

genoemd onder 1 is inhoudelijk hetzelfde als voorheen, maar wel ingekort. 

 

Ad 1. Opstroom vso naar vo 

Samenvatting uit het document opgesteld in 2018 (het gehele document staat op de website van het 

swv). 

De doorstroom van leerlingen van het vso naar het vo is nog een relatief onbekend fenomeen waar 

scholen nog maar beperkte ervaringen mee hebben. 

Om deze doorstroom beter op gang te krijgen zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Vso scholen bereiden de verwachte doorstroom van vso naar vo uitgebreid met ouders en leerling 

voor, gedurende het schooljaar dat hieraan vooraf gaat. E.e.a. wordt opgenomen in het OPP. 

- De vso-school legt contacten met de beoogde vo-school en maakt duidelijke afspraken over 

de warme overdracht op maat. 

- De vo-school zorgt voor een warm ontvangstprogramma voor de leerling en ontvangt een 

bonus in de vorm van een strippenkaart vanuit de middelen van het swv.  

- De vo-school schrijft de leerling in voor de zomervakantie. 

- Mocht de overgang toch mislukken dan betaalt de vo-school het vso-traject niet. De vso-

school garandeert een terugkeer plek. 

- Vo-scholen maken beleid over de opname van vso-leerlingen en nemen dit op in het 

ondersteuningsprofiel 

 

 

Ad 2. Financiering instroom vanuit s(b)o. 

De reguliere scholen krijgen een enkele keer te maken met een aanmelding vanuit het s(b)o met een 

advies vso. De standaard situatie is dat de reguliere school onderzoek doet (zorgplicht) en constateert 

dat de leerling beter af is binnen het vso. Een enkele keer zijn er twijfels en wil de vo-school de 

leerling een kans geven. Echter vanwege de betaalverplichting, als blijkt dat de leerling toch naar het 

vso moet worden verwezen, is er een drempel. Daarom is er afgesproken dat, wanneer deze leerling 

wordt ingeschreven in het reguliere onderwijs, de betaalverplichting bij verwijzing naar het vso 

vervalt. Voorwaarde hierbij is dat het swv heeft geconstateerd dat er inderdaad een vso verwijzing 

heeft plaatsgevonden. 

Deze ontheffing van de betaalverplichting heeft de duur van een schooljaar. 

 

 

Ad 3. Verwijzing van vo naar vo. 

Het komt voor dat leerlingen van de ene vo school (A) naar de andere (B) worden verwezen, binnen 

het voortgezet onderwijs. Reden hiervoor kunnen zijn: mismatch met de klas, mismatch met de 

docent(en), onenigheid met ouders, “afstromen” naar een lager niveau etc. Over het algemeen wordt 

er met een proefperiode gewerkt. Vaak gaat het goed, maar niet altijd. Sowieso is er vrees dat de 

betrokken leerling op enig moment zal worden doorverwezen naar het vso. Daarmee ontstaat de 

bekende (door de zorgcoördinatoren benoemde) vrees voor de betaalverplichting aan het swv. 

Afspraken: 

- Indien een leerling wordt doorverwezen binnen het vo, dan wordt er gewerkt met een 

proefplaatsing van max. drie maanden. 

- Tijdens deze periode blijft de leerling ingeschreven bij de oorspronkelijke school. 



- Er wordt twee maal onderling geëvalueerd in aanwezigheid van de leerling en de ouders. 

- Tijdens deze proefplaatsing worden er geen middelen overgemaakt van school A naar school 

B 

- Uiterlijk na drie maanden wordt besloten of de proefplaatsing wordt omgezet in een 

definitieve plaatsing of dat de leerling teruggaat naar school A. De leerling wordt bij een 

positief besluit uitgeschreven bij school A en ingeschreven bij school B. 

- Als er binnen een jaar toch een vso verwijzing noodzakelijk blijkt dan vervalt de 

betaalverplichting aan het swv voor school B. 

- Volgens de afspraak  “geld volgt leerling” geldt de afspraak dat na de definitieve inschrijving 

de verwijzende school middelen overmaakt naar de ontvangende school naar rato van het 

aantal maanden dat het schooljaar nog rest, gebaseerd op de rijksbekostiging die voor deze 

leerling is afgegeven. 

 

 
 


