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Procedure pilot ‘Overstapcoach vso-vo’ 
 
Kerntaak: de overstapcoach draagt zorg voor een warme overdracht naar én een zachte landing in het 
regulier vo voor leerlingen die vanuit het vso daar naartoe overstappen. De overstapcoach die de 
leerling in dit proces begeleidt vormt de schakel tussen vo en vso. Zowel de leerling als de 
ontvangende school kan terugvallen op de expertise van de overstapcoach.  
 
 
Warme overdracht vso-vo 

De warme overdracht is een proces bestaande uit de volgende stappen: A. Het voortraject  B. Het 

kennismakingsgesprek C. De overdracht en D. Begeleide overstap. Op die manier kan men vanaf dag 

één anticiperen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling in de context van de nieuwe school. 

 

De leerling maakt een passende keuze voor het voortgezet 

onderwijs. Denk hierbij aan aangeboden niveaus, nabijheid van de 

school, grootte van de school, identiteit van de school enz.  

*aanmelding vo-school* 

 

De leerling leert de school kennen, maar andersom is dit net zo 

belangrijk. Tijdens het kennismakingsgesprek komen de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling naar voren. Er worden 

afspraken gemaakt over de (mate van) ondersteuning die de 

leerling nodig heeft.  

         *besluit vo-school t.a.v. plaatsing van de leerling* 
 

Van belang is dat de informatie uit het kennismakingsgesprek 

doorgegeven wordt aan de mentor (en ondersteuner) van de 

leerling. Zij kunnen er van dag één in de context van de nieuwe 

school/ nieuwe klas rekening mee houden.  

 

 

In deze pilot voegen we als extra stap toe:  

 

De leerling wordt niet alleen voorafgaand aan de overstap 

begeleid, maar ook (in ieder geval) het eerste half jaar op de 

nieuwe school. Ook de ontvangende vo-school kan een beroep 

doen op de vso-expertise bij het (vormgeven van) de begeleiding 

van de leerling. De begeleiding wordt uitgevoerd door de 

overstapcoach. 
 
 
Randvoorwaarden: 

• De overstapcoach kent de leerling; niet alleen zijn of haar ‘dossier’.  

• De overstapcoach werkt in samenwerking en afstemming met de vo-school 

(mentor/leerlingbegeleider); ondersteunt maar neemt niet over 

• Eerlijkheid, betrouwbaarheid en transparantie: scholen moeten elkaar vertrouwen in het proces van 

de warme overdracht. Toeleverende scholen zijn volledig in het geven van hun informatie, 

ontvangende scholen nemen deze informatie mee en zorgen dat deze binnen de nieuwe school op 
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de juiste plek terecht komt. Bronnen kunnen het digitaal doorstroomdossier en/of een gesprek met 

de oude mentor en de leerling samen zijn. Hierbij houden we rekening met de AVG.   

 
 
Procedurestappen 
 
Fase A - Voortraject: oriëntatie  
Door de vso-school, met leerling en ouders: zoeken naar de best passende vo-school. Waar gaat de 
voorkeur naar uit? Wat zijn aandachtspunten? 

• Contact met het Onderwijsloket: meedenken in mogelijkheden 

• Contact met vo-school / vo-scholen: onderzoeken van mogelijkheden; delen en bespreken van 

relevante ondersteuningsbehoeften van de leerling 

• Indien nodig begeleiden van leerling/ouders tijdens oriëntatiebezoeken/-gesprekken 

 

Fase B - Kennismaking leerling met vo-school 

Vo-school nodigt leerling uit voor kennismakingsgesprek. De leerling leert de school kennen, maar 

andersom is dit net zo belangrijk. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling verdiepend verkend en inventariseert de vo-school of zij aan 

deze behoeften kan voldoen.  

• De overstapcoach bereidt dit kennismakingsgesprek indien nodig met de leerling en ouders voor.  

• De vo-school weet wie de overstapcoach is en hoe hij/zij te bereiken is.  

• De overstapcoach sluit naar wens aan bij het kennismakingsgesprek. 

 

➔ Aanmelding bij vo-school 

De aanmeldprocedure van de reguliere vo-school is leidend, wat kan betekenen dat er kleine 

verschillen zijn in de uitwerking van onderstaande punten.  

 

➔ Besluit vo-school t.a.v. plaatsing van de leerling  

 

 
Fase C - Overdracht  

• De overstapcoach draagt zorg voor de warme overdracht naar de vo-school 

• De overdracht is altijd samen met leerling en ouder(s) 

• Warme overdracht: belangrijke info delen, procedure van de overstap bespreken, afspraken maken 
over de inzet van de overstapcoach  

• Vo-school draagt zorg voor het in kaart brengen van onderwijsbehoeften in de reguliere vo-setting 
en opstellen van OPP. 

• Vo-school draagt zorg voor een zachte landing; dit is maatwerk per leerling: kennismaking nieuwe 
school, kennismaking leerlingen, het organiseren van één of meerdere meeloopdagen wordt sterk 
geadviseerd. 

• Vo-school draagt zorg voor de inrichting van de benodigde begeleiding, waar nodig in afstemming 
met de overstapcoach 

 
 
Fase D: Begeleide overstap 
De overstapcoach is de contactpersoon voor de vo-school. De begeleiding is altijd maatwerk en naar 
behoefte van de leerling/ouders en de vo-school.  
Te denken valt aan:  

• Verzorgen van voorlichting aan docententeam 

• Inspelen op vragen / behoeften van de reguliere vo-school t.a.v. de begeleiding van de leerling 

• Contact met de leerling, indien nodig ook met ouders: hoe gaat het? Dit in afstemming met de 
mentor/leerlingbegeleider van de vo-school 

 
Fase D wordt in principe na ca een half jaar afgerond; gezamenlijke evaluatie van het proces tijdens 
de tussenevaluatie van het OPP.  
 


