Overstapprocedure Buitenkans
De procedure voor overstap vanuit een VO-school naar Buitenkans
01. School neemt per mail of telefonisch contact op met het Loket Passend Onderwijs van het
Samenwerkingsverband om te informeren of Buitenkans een passende plek zou zijn voor een
leerling en of er (tussentijds) plek beschikbaar is.
02. School maakt een consult aan in Onderwijs Transparant met een
ontwikkelingsperspectiefplan als bijlage. Het Loket van het Samenwerkingsverband geeft al
dan niet een positief advies voor aanvraag traject Buitenkans.
03. School voert op overeenstemming gericht overleg met ouders en leerling over een plaatsing
bij Buitenkans. Indien gewenst is het Loket aanwezig bij een gesprek met ouders, dat kan ook
op moment 1 van de procedure.
04. Na overeenstemming met ouders en leerling vraagt school het arrangement Buitenkans aan
in Onderwijs Transparant. School krijgt via Onderwijs Transparant terugkoppeling over het
besluit. Bij toekenning van het arrangement wordt in Onderwijs Transparant een
ondersteuningsverklaring bijgevoegd. Deze verklaring kan door de school aan het
leerlingdossier toegevoegd worden ter verantwoording.
05. Bij toewijzing ontvangt de school via het Loket Passend Onderwijs per mail het
aanmeldformulier Buitenkans. Het Loket Passend Onderwijs informeert Buitenkans over een
aanstaande aanmelding.
06. De school meldt de leerling aan en draagt zorg voor de dossier overdracht. School voegt ook
een door de leerling en wettelijk vertegenwoordigers ondertekende toestemmingsverklaring
gegevensoverdracht aan Buitenkans bij.
07. De aanmelding wordt intern besproken bij het team van Buitenkans. Wanneer het passend
wordt geacht, wijst Buitenkans een consulent toe die contact opneemt met ouders/verzorgers
en leerling voor een eerste kennismakingsgesprek. Bij vragen wordt er contact opgenomen
met de school en/of het Samenwerkingsverband.
08. Zodra de leerling is gestart, pakt de consulent van Buitenkans alle vraagstukken op, zowel qua
hulpverlening als onderwijs. Op dit gebied van passend onderwijs kunnen de consulenten het
Samenwerkingsverband consulteren.
Aanvullende informatie


Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband heeft periodiek overleg met de
projectleider van Buitenkans over de voortgang en doorstroom van de leerlingen. Omdat de
leerlingen tijdelijk geen onderwijs volgen, wordt verzocht de leerling ook in de verzuimmodule van
Onderwijs Transparant te melden.



De meeste leerlingen stromen na het stagetraject door naar de entree-opleiding op de Delta. De
overige leerlingen rechtstreeks naar het MBO, vavo of VSO en een enkeling naar werk of daghulp.



Formeel behoudt de school zorgplicht en de leerling blijft op school ingeschreven (en dus op
bekostigd) staan, omdat er overheveling van middelen plaatsvindt tussen school en de Delta (indien
de leerling daar geplaatst wordt).



De leerling kan pas uitgeschreven worden wanneer onverkort blijkt dat de leerling is ingeschreven
op een andere school of een vrijstelling van leerplicht is afgegeven.
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