Ouderfolder
POVO-procedure
Regio Utrecht West

Beste ouder(s), verzorger(s),
Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de
middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren op de vertrouwde
basisschool.
Binnen deze regio zijn door de schoolbesturen uit het basis- en voortgezet
onderwijs afspraken gemaakt rondom de overgang van het primair onderwijs
(PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze afspraken staan beschreven in
de POVO-procedure. Zij gelden voor alle leerlingen, woonachtig in deze regio.
In deze folder vindt u de belangrijkste afspraken en een korte beschrijving
van de procedure. U kunt tevens nalezen hoe de Extra Ondersteuning
aan leerlingen in beide samenwerkingsverbanden in grote lijnen is
georganiseerd. Mocht u belangstelling hebben voor de volledige procedure
of meer willen weten over de werkwijze van de samenwerkingsverbanden,
dan verwijzen wij u naar de volgende websites: www.passenderwijs.nl en
www.swvvo-ruw.nl
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Regio & scholen
Binnen samenwerkingsverband Passenderwijs vallen alle basisscholen
in de onderstaande gemeenten, met uitzondering van de reformatorische
basisscholen: De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden.
Binnen samenwerkingsverband Regio Utrecht West (RUW) staan 5 scholen
voor Voortgezet Onderwijs, met aanbod op diverse leerniveaus: Futura
College (Woerden), Kalsbeek College (Woerden), Minkema College (Woerden),
VeenLanden College (Mijdrecht/Vinkeveen) en Wellantcollege (Montfoort).

POVO-procedure in een notendop
Gedurende het laatste jaar in groep 8 zijn er een aantal stappen te nemen
door ouders, de basisschool en de VO-school. U leest hieronder de te nemen
stappen.

I

Stap 1 — een advies en oriënteren
In het bekende ’10-minuten-gesprek’ wordt jaarlijks met u
besproken hoe de leerontwikkeling van uw kind verloopt.
Begin groep 8 krijgt u een advies voor het voortgezet onderwijs.
Dit advies geeft een plaatsingsniveau aan en is gebaseerd op de
leerprestaties van uw kind gedurende zijn schoolloopbaan. Hierbij
spelen niet alleen resultaten een rol. Ook factoren als werkhouding,
motivatie en de behoefte aan ondersteuning worden hierin
meegenomen. Sommige leerkrachten winnen voor het geven van
dit advies informatie in bij de VO-scholen in de regio. Dit gebeurt
anoniem. Het kan de leerkracht van groep 8 helpen een passend
advies te geven. Het advies is meestal enkelvoudig (VMBO basis,
VMBO T, HAVO, etc.). Soms wordt een dubbel advies gegeven (bijv.
HAVO/VWO). De VO-school bepaalt waar het kind wordt geplaatst.
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Nadat u het advies heeft gekregen kunt u zich oriënteren op de VOscholen. U bezoekt met uw kind de informatiebijeenkomsten van de
scholen. Deze middagen / avonden zijn meestal in januari. Soms is
het fijn om al vroegtijdig met een zorgcoördinator of iemand uit de
plaatsingscommissie te spreken. Dat is vaak mogelijk, maar het is
niet wenselijk dat dit al gebeurt als uw kind nog in groep 7 zit.

De eindtoets in groep 8
Sinds schooljaar 2014-2015 doen alle reguliere basisscholen
mee aan een eindtoets. De basisschool mag zelf beslissen
welke toets zij hiervoor gebruiken. Een veelgebruikte toets
is de Centrale Eindtoets van CITO. Scholen voor Speciaal
(Basis) Onderwijs hoeven niet verplicht mee te doen aan
de Centrale Eindtoets, er dienen wel toetsen afgenomen te
worden ter onderbouwing van het advies, vaak gebeurt dit al
eerder in het schooljaar.
De eindtoets wordt afgenomen in april / mei. Dit is na het
advies én na de aanmelding bij een VO-school. Daarmee
speelt dit resultaat dus in principe geen rol meer; het
advies is gebaseerd op meerdere jaren ontwikkelingen
in het onderwijs. Mocht de score op de eindtoets hoger
uitvallen dan het gegeven advies door de basisschool, dan
moet de basisschool het advies heroverwegen. Dit betekent
dat de basisschool goed naar de onderbouwing van het
schooladvies kijkt en weloverwogen de afweging maakt
welk advies het beste is voor de leerling. Hierbij betrekt de
basisschool de ouders en VO-school. Het is niet zo dat een
heroverweging altijd/automatisch een aanpassing van het
advies betekent!
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Stap 2 — aanmelden

II

De aanmelding bij het VO gebeurt door de ouders met het
inschrijfformulier van de VO-school. VO-scholen kunnen bij
inschrijving vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.
Voor de VO-scholen in Woerden en Montfoort worden deze gegevens
vaak door de basisschool verzameld en in één keer opgestuurd naar de
betreffende VO-school.
Bij het VeenLanden College schrijven ouders hun kind persoonlijk in op de
aangegeven inschrijfmiddagen. U neemt dan eveneens een kopie van het
leerlingvolgsysteem mee. Dit ontvangt u van de basisschool.
Aan de aanmelding zijn voorwaarden verbonden:
– u meldt uw kind aan op een VO-school die het niveau biedt van het
basisschooladvies;
– u meldt uw kind op één VO-school aan;
– de uiterste aanmelddatum leest u in de jaarlijkse POVO-kalender (zie
websites van Passenderwijs of SWVVO RUW).

III

Stap 3 — overdracht gegevens van PO naar VO

Voor een goede overstap en start in het VO is een goede overdracht
van gegevens belangrijk. De basisschool vult over de leerlingen een
onderwijskundig rapport (OKR) in. In dit rapport staan de toetsresultaten
en of uw kind extra begeleiding nodig heeft bij het leren of welbevinden,
op school. De leerkracht neemt alle informatie met u door en vraagt uw
handtekening om de gegevens te mogen overdragen.
Voor de overdracht van het onderwijskundig rapport wordt het digitale
systeem Onderwijs Transparant (OT) gebruikt. Dit is een beveiligd,
webbased platform. Als u weet waar u wilt aanmelden, geeft u de VOschool toestemming om de gegevens digitaal te openen. Dit gebeurt via
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het overstapadviesblad van Onderwijs Transparant. Dit formulier ontvangt
u van de basisschool. Het bevat een unieke code, waarmee de school
het onderwijskundig rapport van uw zoon/dochter kan openen. Zonder
overstapadviesblad heeft de school geen toegang tot de gegevens.
IV

Stap 4 — de VO-school plaatst de leerling

Nadat de VO-school de gegevens kan inzien, worden alle leerlingen
in de plaatsingscommissie van de VO-school besproken. De VOschool plaatst de leerling op de opleiding van het schooladvies. Als
dit advies afwijkt van het toetsniveau dan vindt er overleg plaats
met de basisschool. Er vindt een mondelinge overdracht plaats
tussen de basisschool en de VO-school. In dit gesprek vertelt de
leerkracht van groep 8 wat er nodig is voor deze leerling. Hierbij
zijn ouders niet aanwezig, omdat er vaak meerdere kinderen
worden besproken. De warme overdracht kan ook telefonisch
plaatsvinden.
In april ontvangt u een brief met het besluit van toelating.
Dit wordt ook in Onderwijs Transparant geregistreerd, zodat de
basisschool ook op de hoogte is van de toelating. Ouders worden
later geïnformeerd over het type brugklas waarin de leerling wordt
geplaatst.
N.B. In uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van bovengenoemde
stappen.
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Wat als uw kind iets extra’s nodig heeft?
LWOO

PRO

Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen in
het VMBO, die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar
hierbij wel extra hulp nodig hebben. Er is sprake van een leerachterstand en/
of sociaal emotionele problematiek. Het praktijkonderwijs (PRO) is bedoeld
voor leerlingen die naar verwachting geen VMBO diploma kunnen behalen.
Zij worden opgeleid voor de arbeidsmarkt en behalen certificaten.
Indien uw kind leerachterstanden heeft, die binnen de criteria van LWOO
of PRO vallen, meldt de leerkracht van groep 8 uw kind al voor november
aan bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Aanwijzingen
(CTA). Dit gebeurt met een uitgebreid onderwijskundig rapport (via
OnderwijsTransparant). Indien er geen recente intelligentiegegevens
aanwezig zijn, wordt uw kind uitgenodigd voor een intelligentieonderzoek.
Na de aanmelding op de VO-school wordt de aanwijzing LWOO of
toelaatbaarheidsverklaring PRO door de VO-school aangevraagd. Daarmee
ontvangt de school extra geld om uw kind te begeleiden. Deze procedure
neemt meer tijd in beslag. U wordt om deze reden later geïnformeerd over
de plaatsing van uw kind.
VO

(Extra) ondersteuning in het VO

Binnen het basisonderwijs bieden de basisscholen een bepaalde mate van
zorg (basisondersteuning). Een klein aantal leerlingen maakt gebruik van
een arrangement van het samenwerkingsverband (extra ondersteuning),
omdat er sprake is van een intensieve en complexe onderwijsbehoefte. Voor
een goede overdracht naar de VO-school is een korte verlenging van dit
arrangement mogelijk. De betrokken begeleider passend onderwijs vanuit
Passenderwijs is dan ook beschikbaar in de eerste periode in de brugklas
(t/m de herfstvakantie). Deze begeleider kent de leerling al uit groep 8 (of
langer) en ondersteunt een goede start op de VO-school door bijvoorbeeld
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een warme overdracht (mondeling overleg over wat een kind nodig heeft),
ondersteuning aan de mentor of het organiseren van een groot overleg met
ouders. Deze begeleider wordt alleen ingezet als de VO-school dit wenselijk
vindt. De basisschool geeft aan het Loket van Passenderwijs door of het
wenselijk is dat de begeleider nog even beschikbaar is in de brugklas.
Binnen het Voortgezet Onderwijs zijn door de basisschool of ouders geen
losse arrangementen voor extra ondersteuning aan te vragen bij het
samenwerkingsverband. De VO-scholen bieden de extra ondersteuning
zelf; daar krijgen zij alle middelen al voor. Alle VO-scholen van het
Samenwerkingsverband VO-RUW hebben een trajectvoorziening ingericht.
De trajectvoorziening is op iedere school naar eigen visie vormgegeven.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een speciale (traject) klas, maar
bijvoorbeeld ook van individuele coaching van leerlingen en versteviging
van leerkrachtvaardigheden. Indien een VO-school onvoldoende of niet kan
voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, dan schakelt de VOschool het Loket van RUW in. Aanmelding bij het RUW Loket kan niet door de
basisschool of door ouders gedaan worden.
Het RUW Loket organiseert dan in de meeste gevallen een Groot Overleg
waarbij school, ouders en leerling uitgenodigd worden, om te achterhalen
waar risico’s zijn in de schoolloopbaan van de leerling, wat de oorzaken
daarvan zijn en welke extra ondersteuningsbehoefte er is. Het Groot Overleg
formuleert een advies dat bijvoorbeeld kan bestaan uit het toekennen van
een tijdelijk arrangement, maar het kan ook zijn dat een tijdelijke setting of
een Speciale school voor Voortgezet Onderwijs wordt geadviseerd.
Voor specifieke informatie over de zorg op de VO-scholen verwijzen wij u
naar de websites van de scholen. U kunt in groep 8 al een gesprek op de
beoogde VO-school aanvragen. Vraag dan naar de contactpersoon uit de
plaatsingscommissie.
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VSO

Overstap naar/aanmelding bij Voortgezet
Speciaal Onderwijs

Gaat uw kind niet naar een reguliere VO-school, maar naar het Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO)? U kunt met de huidige basisschool/school voor
speciaal (basis)onderwijs en eventueel de begeleider passend onderwijs,
oriënteren op scholen in de regio. De meeste VSO-scholen bevinden zich in
Utrecht of Amsterdam.
Als u een passende school heeft gevonden, meldt u zich aan bij deze school.
Dat kan op de manier waarop de VSO-school dit wenst. De VSO-school zal
wanneer zij tot aannemen over gaat, bij Samenwerkingsverband VO RUW een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen. Hier ligt geen actie voor ouders
of de basisschool.

SO

VO

Zit uw kind nu op het SO en wilt u naar regulier
VO overstappen?

Deze aanmeldingen verlopen altijd via het Loket van RUW.
De aanmelding wordt begin november gedaan door de SO-school, via
loket@swvvo-ruw.nl

Wat als uw kind buiten de regio naar school wil
gaan (regulier onderwijs)?
Ook buiten onze regio wordt Onderwijs Transparant op veel plekken
gebruikt. Voor leerlingen die naar een andere regio gaan, kan de procedure
van Utrecht West gebruikt worden. Belangrijk punt hierbij is dat de
leerlingen uit de eigen regio voorrang krijgen Tijdig inschrijven is dan
gewenst. Een uitzondering vormen de LWOO- of PRO leerlingen die naar een
VO-school in Amstelland gaan (regio Uithoorn, Amstelveen). Zij krijgen een
extra didactisch onderzoek vanuit samenwerkingsverband Amstelland. De
basisschool is op de hoogte van deze andere procedure.
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Deze folder is bedoeld voor ouders van leerlingen in groep 8 binnen
samenwerkingsverband Passenderwijs. In deze folder staat de POVOprocedure in het kort beschreven. POVO staat voor overgang van
het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. In de POVOprocedure staan regionale afspraken waar alle basisscholen en
middelbare scholen zich aan houden.

Contact
Voor specifieke vragen kunt u mailen naar:
povo@swvvo-ruw.nl
Meer informatie vindt u op www.swvvo-ruw.nl en www.passenderwijs.nl

