
  
 
 
 
 

Afspraken voortijdige doorstroom naar Entree of MBO 
 
 
Inleiding 
Het komt voor dat leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs voortijdig worden verwezen naar Entree 
of mbo. Het gaat dan vaak om leerlingen die voor de tweede keer dreigen te doubleren in de 3e klas 
en verwezen worden naar Entree. Niet altijd is meteen duidelijk of Entree de enige passende optie 
voor de leerling is. Ook Entree heeft aangegeven zich soms af te vragen of de leerling wel naar hen 
moet of dat er wellicht nog mogelijkheden zijn in het voortgezet onderwijs.  
 
We vinden het belangrijk vinden dat de doorstroom vanuit het v(s)o en naar het ROC RijnIJssel goed 
verloopt, zodat leerlingen ook daar een passende onderwijsplek met de juiste ondersteuning krijgen.  
 
Daarom heeft SWV De Verbinding met ROC Rijn IJssel en gemeente Arnhem de volgende afspraken 
gemaakt over de doorstroom van deze groep leerlingen naar Entree of MBO.  
 
 
Afspraken 
 

1. Op het moment dat een derdejaars leerling vastloopt of dreigt uit te vallen en er gedacht wordt 
aan verwijzing naar het mbo, neem dan, in een zo vroeg mogelijk stadium, contact op met je 
contactpersoon vanuit het Onderwijsloket. We kijken dan samen naar de volgende punten: 

a. Wat is er aan de hand waardoor de leerling vastloopt/dreigt uit te vallen/doubleert en 
er aan mbo wordt gedacht?  

b. Welke ondersteuning is geboden en/of is mogelijk?  
c. Is afstroom een optie?  
d. Zijn er binnen het voortgezet onderwijs nog andere mogelijkheden?  

2. Worden er mogelijkheden binnen het V(S)O gezien, dan bespreekt school dit met ouders en 
leerling. Er wordt een moment afgesproken waarop het Onderwijsloket hier terugkoppeling 
over ontvangt om het proces te kunnen volgen.  

3. Worden er geen mogelijkheden binnen het V(S)O gezien en lijkt mbo/Entree een betere optie 
of hebben ouders/leerling deze voorkeur ondanks dat er mogelijkheden worden gezien in het 
V(S)O, dan wordt Rijn IJssel hiervan op de hoogte gebracht door de V(S)O school. Hierbij 
wordt, met toestemming van ouders, de benodigde informatie waaronder het advies van het 
Onderwijsloket gedeeld, zodat Rijn IJssel kan bepalen of ze een passend aanbod hebben.  

4. Vervolgens vindt een gezamenlijk gesprek plaats met betrokkenen; in ieder geval ouders en 
leerling, school, Rijn IJssel en het Onderwijsloket. De vorm is een MDO, waarbij leerplicht ook 
uitgenodigd wordt en waar nodig andere partijen als hulpverlening. De V(S)O-school van 
inschrijving vraagt hiervoor toestemming van ouders en leerling, en draagt zorg voor het 
uitnodigen van de betrokken partijen.  

5. De V(S)O school van inschrijving houdt regie, zolang de leerling nog niet aangenomen is bij 
een andere school.  
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