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Overgangsprocedure PO-VO plaatsing schooljaar 2021-2022 
 

De samenwerkingsverbanden PassendWijs en De Verbinding actualiseren jaarlijks samen de 

procedure t.b.v. de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs binnen de 

gemeentes Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden, Rozendaal en Renkum.  

Deze procedure is vastgesteld door de stuurgroep PO-VO. 

 

In dit document staan de overdrachtsprocedure voor 2021-2022 en het tijdpad beschreven. Dit 

betreft leerlingen die in augustus 2021 starten in het eerste leerjaar van het voortgezet 

onderwijs.  

 

Doel van deze procedure is: 

o Het hanteren van een uniforme overdrachtsprocedure primair onderwijs – voortgezet 

onderwijs. 

o Een zo zorgvuldig mogelijke plaatsing in het voortgezet onderwijs. 

o Een zo zorgvuldig mogelijke start van de begeleiding van leerlingen in het voortgezet 

onderwijs. 

 

Een aanmelding van een leerling is pas compleet als er een volledige overdracht is.  Deze 

overdracht bestaat uit een aanmeldformulier, adviesformulier en de digitale overdracht via 

Overstapservice Onderwijs (OSO). De overdracht via OSO staat gelijk aan een onderwijskundig 

rapport en is een veilige manier om informatie over te dragen. Binnen het OSO is het verplicht 

om de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling toe te voegen.  

 

In het overstapdossier en de bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling staan vertrouwelijke 

gegevens. Het is belangrijk dat ouders in een eerdere fase goed geïnformeerd zijn over de 

ontwikkeling van hun kind zodat ze niet geconfronteerd worden met geheel nieuwe informatie. 

Ouders hoeven geen toestemming te geven voor het overdragen van de informatie. Ze moeten 

wel tekenen voor het feit dat ze de informatie hebben gezien en dus weten wat er wordt 

overdragen. Deze handtekening wordt gezet op het adviesformulier. Wanneer ouders niet 

akkoord zijn met de inhoud van het overstapdossier en bijlagen, kunnen zij hun zienswijze 

kenbaar maken in een bijlage. Ouders hebben recht op een afschrift van het overstapdossier en 

bijlagen.  

Met ouders worden ook wettelijke vertegenwoordigers bedoeld.  

 

In het kader van de bescherming van de persoonsgegevens van leerlingen en 

ouders/verzorgers is er afgesproken dat de basisschool alle documenten aanvullend aan het 

OSO als PDF toevoegt in OSO, zodat de informatie niet meer bewerkt kan worden. Dit geldt 

niet voor de resultaten van de centrale eindtoets.  
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Schooladvies en adviesformulier 

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk niveau van voortgezet onderwijs het beste 

bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar: 

 

- de leerprestaties;   

- de aanleg en de talenten van een leerling; 

- de (sociaal-emotionele) ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; 

- de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling; 

- de onderwijsbehoeften van de leerling.  

 

Het is een pré wanneer het eerste gesprek over het schooladvies bijtijds plaats vindt, zodat 

ouders betrokken zijn en weten wat ze kunnen verwachten.  

 

Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. Scholen voor 

voortgezet onderwijs mogen toelating niet af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. 

Het is mogelijk om zowel enkelvoudige als dubbele adviezen te geven. Het heeft de voorkeur 

om een enkelvoudig advies te geven. Bij het schooladvies wordt altijd één hokje aangekruist. 

Vóór 1 maart moeten de schooladviezen zijn vastgesteld en worden opgenomen in het 

leerlingadministratiesysteem van de school. Hierna heeft de school 2 weken de tijd (vóór 15 

maart) om de schooladviezen uit te wisselen met BRON.  

 

Op het adviesformulier wordt er gevraagd (vraag 4) om aan te geven of de leerling behoefte 

heeft aan extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs. Wanneer een leerling een 

arrangement heeft in het kader van Passend Onderwijs op de basisschool en u bent van 

mening dat ondersteuning voortgezet moet worden in het voortgezet onderwijs beantwoordt u 

deze vraag met ja. Als bijlage bij het Overstapdossier voegt u dan het 

Groeidocument/Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling toe. 

Indien op de basisschool geen arrangement of OPP is ingezet of noodzakelijk was, maar er wel 

zorgen zijn over hoe de leerling zich gaat redden in het VO (gedrag, executieve vaardigheden 

en/of sociaal emotioneel) dit ook aangeven op het adviesformulier. 

  
De basisschool maakt van het adviesformulier een kopie en geeft deze kopie mee aan de 

ouders voor aanmelding op de school voor voortgezet onderwijs.  

Op het adviesformulier staat bij 5 :’De verwijzende school vraagt i.v.m. de plaatsing de school 

voor voortgezet onderwijs over deze leerling contact op te nemen vóór de plaatsing’. Dit moet 

alleen aangevinkt worden wanneer de leerling een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft 

(zoals beschreven in een OPP). Voor een warme overdracht moet er aangevinkt worden dat er 

contact opgenomen wordt na de plaatsing. 

 

Op het adviesformulier is de handtekening van de directeur van de school, evenals de 
handtekening van ouders voor gezien van het overstapdossier verplicht.   
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Eindtoets 

Basisscholen nemen de verplichte eindtoets in april of mei (periode 19 april-15 mei; papieren of 

digitale versie) af. Wanneer een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, dan 

heroverweegt de basisschool het schooladvies. De basisschool kan dan het schooladvies  

aanpassen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders en de leerling. Is het 

resultaat op de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies 

niet aan.  

 

Zodra de eindtoetsgegevens binnen zijn op school moet de basisschool enkele acties uitvoeren: 

- De basisschool heeft 2 weken de tijd om de eindtoetsgegevens te registreren in het 

leerlingadministratiesysteem en uit te wisselen met BRON.  

- De basisschool moet ook binnen twee weken de eindtoetsgegevens in een nieuw 

rapport klaarzetten via OSO, zodat de VO-scholen de eindtoetsgegevens kunnen 

ophalen. VO-scholen dienen de eindtoetsgegevens voor 1 juni binnen te halen. 

- Op het moment dat er sprake is van een herzien advies moet dit voor 1 juni bekend zijn 

bij de school voor voortgezet onderwijs.  

- Wanneer de basisschool op grond van de eindtoets het schooladvies naar boven 

bijstelt, dient het herziene schooladvies binnen 2 weken uit gewisseld te worden met 

BRON. Let daarbij op het oorspronkelijke advies niet wordt overschreven. Het herziene 

advies moet als extra veld gevuld worden in het leerlingadministratiesysteem. 

- Er kan ruim 14 dagen zitten tussen het beschikbaar zijn van de digitale versie van de 

eindtoetsgegevens en de papieren versie. De basisscholen geven een uitdraai van de 

digitale versie aan ouders/leerlingen mee en wachten niet op de papieren versie.   

 

Toelating in het voortgezet onderwijs en vervolg 

Ouders moeten vóór 15 maart een leerling aanmelden op een school voor voortgezet 

onderwijs.  

 

Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind op meerdere scholen aan te melden. Het heeft de 

voorkeur om bij één VO-school aan te melden, want maar één school kan de aanmelding in 

behandeling nemen. Op het aanmeldformulier vraagt de school aan de ouders of hun kind bij 

meerdere scholen is aangemeld. Zo ja, dan wordt er gevraagd of dit de school van eerste 

voorkeur is. Als dat niet het geval is, dan neemt de VO-school de aanmelding op dat moment 

niet verder in behandeling.  

 

De school voor voortgezet onderwijs neemt alleen aanmeldingen in behandeling van leerlingen 

waarbij het schooladvies overeen komt met de onderwijsniveaus die er geboden worden op de 

school. Een voorbeeld: Als de leerling een schooladvies vmbo kader heeft wordt de aanmelding 

op een havo/vwo school niet in behandeling genomen. 

Na aanmelding door ouders zorgen basisscholen dat het adviesformulier samen met de bijlage 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele andere bijlagen via OSO digitaal wordt 

opgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs van eerste keus van ouders zoals  
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aangegeven op het aanmeldformulier. Het adviesformulier en de Bijlage Sociaal-emotionele 

ontwikkeling zijn te downloaden op de website van PassendWijs en De Verbinding.  

 

Op het moment dat een leerling voldoet aan de criteria voor praktijkonderwijs, stuurt de 

basisschool de testresultaten uit het pro onderzoek mee met het overdrachtsdossier. Op basis 

van deze informatie kan de pro-school van aanmelding een toelaatbaarheids-verklaring voor 

praktijkonderwijs aanvragen bij Samenwerkingsverband De Verbinding. De 

toelaatbaarheidsverklaring is vereist om onderwijs te kunnen volgen binnen het 

praktijkonderwijs.  

De procedure pro onderzoek is te vinden op de websites van de praktijkscholen en De 

Verbinding.   

 

Scholen voor voortgezet onderwijs laten leerlingen op basis van dit schooladvies tot één van de 

schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet af van het resultaat van de 

eindtoets. De school voor voortgezet onderwijs mag daarnaast bij toelating geen gebruik maken 

van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de 

toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. 

De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies. 

Na ontvangst van het overstapdossier zijn er drie groepen leerlingen: 

∙ geplaatst; 

∙ geplaatst en start met een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan); 

∙ niet geplaatst, omdat de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoeften. De school   

  van aanmelding heeft zorgplicht en gaat op zoek naar een andere school die wel  

  passende ondersteuning kan bieden. 

 

De basisscholen checken in juni of alle leerlingdossiers zijn opgehaald in OSO. Als dit niet het 

geval is dan wordt het gemeld bij leerplicht en wordt het samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs op de hoogte gebracht (loket@swvdeverbinding.nl). Dit om te voorkomen dat 

leerplichtige leerlingen aan het begin van het schooljaar niet naar school gaan.  

 

Afspraak is dat alle kinderen vanaf de start in groep 3 zestig onderwijsmaanden onderwijs op 

de basisschool volgen en dat VO-scholen geen kinderen inschrijven, die geen 60 

onderwijsmaanden onderwijs hebben gevolgd vanaf groep 3. Uitzondering op deze regel kan 

zijn dat het om sociaal-emotionele en/of didactische redenen (denk bijvoorbeeld aan 

hoogbegaafdheid) beter is dat een leerling naar het VO gaat. In dit geval moeten zowel de 

basisschool, als ouders en de school voor voortgezet onderwijs het hierover eens zijn.  

 

Het niveau van individuele oud-leerlingen wordt in het eerste, tweede én derde leerjaar van het 

VO/VSO via het register onderwijsdeelnemers geautomatiseerd door DUO geleverd aan 

scholen voor PO en SO. Daardoor zullen de privacy en informatiebeveiliging beter worden 

gewaarborgd: scholen hoeven niet meer onderling gegevens uit te wisselen. 

 

mailto:loket@swvdeverbinding.nl


    

 

5 

Overgangsprocedure PO-VO plaatsing schooljaar 2021-2022, SWV De Verbinding en SWV PassendWijs, oktober 2020 

 

 

Deze termijn is uitgebreid naar drie leerjaren, waardoor scholen in staat worden gesteld de 

kwaliteit van de advisering te verbeteren. De grondslag hiervoor is artikel 20 van de nieuwe wet 

Register Onderwijsdeelnemers die op 1 juli 2020 in werking is getreden. 

Naast basisgegevens worden het leerjaar en het niveau van de leerling (schoolsoort, leerweg, 

uitstroomprofiel VSO) verstrekt. Onder de basisgegevens vallen in ieder geval: identificerende 

gegevens, inschrijvingsgegevens, opleidingsgegevens en resultaatgegevens. 

 

Bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling en warme overdracht 

De bijlage sociaal-emotionele ontwikkeling moet verplicht toegevoegd worden aan OSO als 

onderdeel van de overdracht. Middels deze bijlage verschaft de verwijzende school in kort 

bestek gegevens over belangrijke leerlingkenmerken. Dit is een belangrijke informatiebron voor 

het voortgezet onderwijs om een beeld te vormen van de leerling. Het is dan ook van belang dat 

de bijlage zorgvuldig wordt ingevuld. Op het moment dat de informatie uit de bijlage sociaal-

emotioneel ontwikkeling in een ander document staat dat is toegevoegd aan het dossier (zoals 

in het OPP), hoeft de bijlage niet toegevoegd te worden.  

 

Leerlingen die in het primair onderwijs extra begeleiding hebben gekregen volgens een 

groeidocument/OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) zijn er bij gebaat dat de school voor 

voortgezet onderwijs een goed beeld heeft van onderwijsbehoeften. Op deze manier kan de 

begeleiding in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk vormgegeven worden. Deze leerlingen 

vragen om een ‘warme’ overdracht. Daarnaast blijft - binnen de kaders van de AVG - 

persoonlijk en/of telefonisch contact tussen de twee scholen belangrijk. Indien de verwijzende 

school kenbaar gemaakt heeft over een leerling contact te willen hebben neemt de 

ontvangende school in ieder geval contact op. Het basisonderwijs wordt verzocht dit alleen te 

doen voor leerlingen waarvoor dit noodzakelijk is. 

 

Ook bij de warme overdracht blijft het uitgangspunt dat u alleen informatie uitwisselt die 

noodzakelijk is voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan de leerling. Bij 

voorkeur in de vorm van handelingsadviezen. Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe school 

de ouders en/of de leerling betrekt bij de warme overdracht. Dit betekent: 

• Dat u ouders informeert over hetgeen u wilt bespreken tijdens de warme  

             overdracht.  

• Dat zij uitgenodigd kunnen worden bij de gesprekken en worden  

             geïnformeerd over welke informatie van de gesprekken wordt vastgelegd 

             in het dossier.  

Hoe de warme overdracht in de praktijk wordt vormgegeven is aan de VO school in overleg met 

de PO school.  
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Tijdpad 2020-2021 t.b.v. plaatsing per 1-8-2021 
 

 

Maand Actie primair onderwijs Actie voortgezet onderwijs 

Vanaf september  In kaart brengen welke leerlingen in aanmerking 

komen voor de PO-VO consultatie. Aanmeldingen 

lopen via het samenwerkingsverband voor voortgezet 

onderwijs (loket@swvdeverbinding.nl). 

 

Oktober/ november  

 

 

Eerste oriënterend gesprek tussen leerkracht groep 8 

en ouders over de mogelijkheden en wensen van de 

leerling. 

Potentiële leerlingen voor praktijkonderwijs 

aanmelden voor pro onderzoek. 

Potentiële leerlingen praktijkonderwijs 

worden getest. 

September/oktober  

 

Aan de basisscholen uit de regio Arnhem wordt 

gevraagd aan te geven hoeveel exemplaren van de 

Schoolkeuzegids zij willen hebben t.b.v. hun 

leerlingen uit groep 7 en 8 (verzoek komt van de 

uitgever van de gids). 

De gidsen worden voor de herfstvakantie op de 

basisscholen bezorgd en door de leerkrachten van 

groep 8 uitgedeeld. 

De VO-scholen geven gezamenlijk de 

Schoolkeuzegids uit. Deze wordt gratis 

verstrekt aan de basisscholen uit 

Arnhem en wijde omgeving t.b.v. de 

leerlingen uit groep 7 en 8. 

 

I.v.m. de corona-maatregelen worden er 

dit jaar geen scholenmarkten 

georganiseerd. Er wordt naar een 

alternatief gezocht. Als dat bekend is 

worden de basisscholen daarover 

geïnformeerd. 

November t/m januari  

 

Afname van de laatste lvs-toetsen voor de leerlingen 

groep 8. 

 

Februari Opstellen van het schooladvies VO door de 

basisschool. Eind-adviesgesprek leerkracht groep 8  

(+ eventueel IB-er en / of directeur) en ouders. Het 

schooladvies dient wettelijk vóór 1 maart 

geformuleerd te zijn. 

Het schooladvies van de school voor primair 

onderwijs is leidend voor plaatsing in het VO. 

Het schooladvies wordt op het adviesformulier 

ondertekend door directeur van de school en ouders 

voor gezien. Een kopie wordt aan de ouders 

beschikbaar gesteld voor aanmelding op het VO. 

 

Vóór 15 maart dient de basisschool de 

schooladviezen in te voeren in BRON. 

 

15 maart 

 

 

 

 

 

Einddatum aanmelding leerlingen bij scholen voor 

voortgezet onderwijs. Er wordt een en hetzelfde 

adviesformulier gebruikt.  

Op het aanmeldingsformulier wordt 

gevraagd of een leerling bij meerdere 

scholen is aangemeld. Zo ja, dan wordt 

er gevraagd welke de school van eerste 

voorkeur is. 

mailto:loket@swvdeverbinding.nl
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Maand Actie primair onderwijs Actie voortgezet onderwijs 

15 maart tot 1 april Scholen voor primair onderwijs stellen het 

Overstapdossier met als bijlage het originele 

adviesformulier, de bijlage sociaal-emotionele 

ontwikkeling, indien aanwezig groeidocument/OPP 

en eventueel extra bijlagen op en sturen dat digitaal 

(OSO) naar de school voor voortgezet onderwijs van 

eerste voorkeur, zoals vermeld op het 

aanmeldformulier. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk 

maar in ieder geval binnen één week.  

 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs 

berichten de scholen voor primair 

onderwijs welke leerlingen bij hen zijn 

aangemeld en vragen via OSO het 

overstapdossier op. De school voor 

voortgezet onderwijs neemt alleen maar 

aanmeldingen in behandeling van 

leerlingen waarbij het schooladvies 

overeen komt met de onderwijsniveaus 

die er geboden worden op de school. 

Na ontvangst van het overstapdossier 

zijn er drie groepen leerlingen: 

∙Geplaatst 

∙Geplaatst en start met een OPP 

∙Niet geplaatst, omdat de school niet kan 

voldoen aan de onderwijsbehoeften. De 

school heeft zorgplicht en gaat op zoek 

naar een andere school die wel 

passende ondersteuning kan bieden. 

April 

 
 

Scholen voor voortgezet onderwijs 

nemen contact op met scholen voor 

primair onderwijs over leerlingen 

waarvan het primair onderwijs kenbaar 

gemaakt heeft contact te willen hebben 

voor de plaatsing.  

19 april tot 15 mei Afname van de  verplichte eindtoets.  

Mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag van de verplichte eindtoets. 

Wanneer de uitslag van de eindtoets leidt tot een 

hoger advies VO, dan heroverweegt de basisschool 

het schooladvies en kan de school voor primair 

onderwijs het schooladvies VO naar boven bijstellen. 

De school voor primair onderwijs is hier niet toe 

verplicht. 

 

Wanneer het schooladvies VO door de school voor 

primair onderwijs wordt bijgesteld, moeten de ouders 

de leerling opnieuw bij een VO-school aanmelden. 

De scholen voor primair onderwijs stellen voor deze 

leerlingen het Overstapdossier op met daarbij een 

nieuw adviesformulier en sturen dat naar de VO-

school die daar om heeft gevraagd. 

 

Van alle kinderen worden aanvullend op de eerdere 

informatie de resultaten van de eindtoets naar de 

VO-scholen waar de kinderen geplaatst zijn 

opgestuurd, digitaal via OSO. Het klaarzetten van de 

eindtoetsscores in OSO gebeurt binnen 2 weken na 

het ontvangen van de digitale uitslag van de 

eindtoets.  

Eveneens binnen 2 weken na het ontvangen van de 

digitale uitslag van de eindtoets worden uitslagen 

geregistreerd in BRON. 

Scholen voor voortgezet onderwijs 

krijgen de aanmeldingen van leerlingen 

met een hoger advies VO. Als de leerling 

al was aangemeld en aangenomen 

plaatsen ze deze leerlingen als ze nog 

plek hebben op het betreffende 

onderwijsniveau.  

 

Indien deze leerling op een andere 

school was aangemeld en als ze plek 

hebben nemen ze de aanmelding in 

behandeling door het overstapdossier op 

te vragen bij het primair onderwijs.  

 

Twee weken nadat de basisschool de 

digitale uitslag van de eindtoets heeft 

ontvangen, kan de VO-school via OSO 

deze gegevens ophalen bij de 

basisschool. 

 

De VO-school moet de eindtoetsscores 

voor 1 juni inlezen in het eigen 

leerlingadministratiesysteem.  
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Maand Actie primair onderwijs Actie voortgezet onderwijs 

Bij een herzien schooladvies worden de VO-scholen 

voor 1 juni op de hoogte gebracht.  

Juni  De basisscholen checken in juni of alle 

leerlingdossiers zijn opgehaald in OSO. Als dit niet 

het geval is dan wordt dit gemeld bij de 

leerplichtambtenaar en wordt het 

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs op de 

hoogte gebracht (loket@swvdeverbinding.nl)  

 

Eerste drie schooljaren in 

het voortgezet onderwijs 

 

 

 Scholen voor voortgezet onderwijs doen 

– na verkregen schriftelijke toestemming 

van de ouder(s)-  een verzoek aan 

scholen voor het primair onderwijs om 

nader overleg over een leerling indien 

onderwijsbehoeften daartoe aanleiding 

geven.  

Het niveau van individuele oud-leerlingen 

wordt in het eerste, tweede én derde 

leerjaar van het VO/VSO via het register 

onderwijsdeelnemers geautomatiseerd 

door DUO geleverd aan scholen voor PO 

en SO. Daardoor zullen de privacy en 

informatiebeveiliging beter worden 

gewaarborgd: scholen hoeven niet meer 

onderling gegevens uit te wisselen. 

Deze termijn is uitgebreid naar drie 

leerjaren, waardoor scholen in staat 

worden gesteld de kwaliteit van de 

advisering te verbeteren. De grondslag 

hiervoor is artikel 20 van de nieuwe wet 

Register Onderwijsdeelnemers die op 1 

juli 2020 in werking is getreden. 

Naast basisgegevens worden het 

leerjaar en het niveau van de leerling 

(schoolsoort, leerweg, uitstroomprofiel 

VSO) verstrekt. Onder de basisgegevens 

vallen in ieder geval: Identificerende 

gegevens, inschrijvingsgegevens, 

opleidingsgegevens en 

resultaatgegevens. 
  

De PO-Raad en de VO-Raad hebben een website:  

www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. Op deze website is veel informatie te vinden over de 

regelgeving Eindtoets en Passend Onderwijs. 

 

Voor vragen over deze PO-VO- procedure:  

Irma Homan, beleidsmedewerker PassendWijs  (i.homan@swv-passendwijs.nl)  

Angélique Sanders, beleidsmedewerker PO <-> VO (a.sanders@quadraam.nl) 

mailto:loket@swvdeverbinding.nl
http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
mailto:i.homan@swv-passendwijs.nl
mailto:a.sanders@quadraam.nl

