Overstapprocedure naar Voortgezet Speciaal Onderwijs en
symbioseklas op de KTS
Werkwijze aanvragen advies toelaatbaarheid (vanuit regulier PO/SBO)
Schooljaar 2020 - 2021

Inleiding
In dit document wordt de overstapprocedure beschreven naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs of
symbioseklas op de KTS vanuit het Primair Onderwijs. Deze procedure is een aanvulling op de algemene
overstapprocedure PO-VO.
Voor elke leerling is de overgang naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs een belangrijke maar tevens
spannende stap in hun schoolloopbaan. Om er voor te zorgen dat leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften optimaal van de ene vorm van onderwijs naar de andere doorstromen, is een
goede aansluiting tussen het primair/speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs van groot belang.
Deze afspraken zijn gemaakt door en voor alle scholen van voortgezet onderwijs van het
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en daardoor geldend voor alle scholen van het
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek.

Doelgroep
De overstapprocedure VSO richt zich op:
Alle schoolverlaters (woonachtig binnen de grenzen van het Samenwerkingsverband PO en V(S)O Duin- en
Bollenstreek) die vanuit het Primair Onderwijs voor schooljaar 2021-2022 worden aangemeld bij het
Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.

Voorafgaande aanvraag advies toelaatbaarheid VSO of symbioseklas KTS
01. Om na te gaan of plaatsing in het VSO of symbioseklas op de KTS geïndiceerd lijkt en welke stappen
ondernomen moeten worden, kan het PO (in groep 7) contact opnemen met de onderwijsspecialisten
of routebegeleiders van het Samenwerkingsverband PO of (in groep 8) met het Loket Passend
Onderwijs van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek: tel. 06-12687628, e-mail:
m.swart@swvduinenbollenstreek.nl.
02. Voor leerlingen uit het PO waarvoor een overstap naar het VSO gewenst is, wordt geadviseerd om
tijdig bij het VSO na te gaan hoe de toelatingsprocedure verloopt en wat de aanmelddata zijn. Soms
wordt aanwezigheid bij bijvoorbeeld een ouderavond of Open Dag verplicht gesteld.
03. Voor leerlingen uit het PO waarvoor een overstap naar de Symbioseklas op de KTS gewenst is, dient
voor 1 januari 2020 contact te worden gelegd met de KTS om de onderwijsbehoeften van de leerling en
de mogelijkheden van de KTS te bespreken.
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Aanvraag advies toelaatbaarheid VSO / Symbiose
01. De toeleverende school meldt via Onderwijs Transparant het dossier van de leerling aan voor een
advies van de Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (ACT).
• Voortgezet Speciaal Onderwijs > (vóór 15 november 2020)
• Symbiose > (vóór 15 december 2020)
02. Een aanvraag voor een advies verloopt via de zorgaanmeldroute in Onderwijs Transparant (POVOmodule): Aanmeldformulier advies VSO of Symbiose
03. De aanvraag bevat:
•

Een recent (niet ouder dan 6 maanden) geëvalueerd groeidocument dan wel ontwikkelingsperspectief (in
principe begonnen in groep 7) en dient door door de wettelijk vertegenwoordigers van de leerling ondertekend
te zijn.

•

Een onderbouwd en beargumenteerde motivering voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs of symbioseklas.
(Zie Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs.)

•

Uitgangspunt is dat andere bijlagen zoals testen, toetsen, persoonlijkheidsonderzoeken in principe niet worden
meegestuurd omdat deze informatie opgenomen dient te zijn in het groeidocument dan wel OPP. Bij
uitzondering wijkt de school hierbij af, wanneer kennis van deze documenten noodzakelijk is voor het kunnen
beoordelen van de adviesaanvraag.

Beoordeling van het aangeleverde dossier:
01. ACT geeft binnen 6 weken een advies af middels uitslagformulier in Onderwijs Transparant.
02. De ACT beoordeelt (uitsluitend) volledig aangeleverd dossiers voor een TLV.
03. Het kan zijn dat de ACT aanvullende stukken nodig heeft om tot een uitspraak te kunnen komen. De
aanvragende school ontvangt hierover bericht.
04. Bij afwijzing van de aanvraag zal een kopie van de onderbouwing toegevoegd worden om inzicht te
geven in de totstandkoming van de uitspraak van de ACT.

Advisering door PO
01. Het primair onderwijs brengt ouders op de hoogte van de uitslag en brengt tijdig * het schooladvies
uit en stelt het OKR op waarin dit onderbouwd wordt. Het schooladvies wordt weergegeven op het
adviesblad met unieke code. Het advies van de ACT wordt aan het OKR toegevoegd.

Aanmelding bij het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
01. Ouders en leerling melden zich tijdig * aan bij één VSO-school of KTS (voor symbiose) middels het
aanmeldformulier van de school en het adviesblad (met unieke code). Deze school kan met de code
het complete dossier van de toeleverende school (voorzien van advies ACT) van een leerling inzien en
de aanmelding in behandeling nemen.
02. Zowel bij VSO als symbiose geldt: advies toelaatbaarheid moet aangevraagd worden voordat ouders
aanmelden
03. Na de aanmelding onderzoekt de V(S)O-school of de leerling extra ondersteuning nodig heeft, aan de
hand van een recent geëvalueerd ontwikkelingsperspectief en andere relevante informatie. Het VSO
moet zich kunnen baseren op de bestaande informatie van de school. Het onderwijskundig rapport,
het leerlingvolgsysteem, het geëvalueerde handelingsgerichte document (OPP) zijn daarbij in ieder
geval noodzakelijk met daarin een onderbouwd advies voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en een
niveauaanduiding.
04. De school voor VSO kan een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen indien de leerling is aangewezen
op VSO en er een advies is afgegeven.
05. De VSO-school bepaalt uiteindelijk of een TLV wordt aangevraagd en of de leerling (indien een TLV is
afgegeven) wordt geplaatst. (Zonder TLV kan een leerling niet in het VSO of symbioseklas worden
geplaatst).
06. Willen ouders toch bij een andere V(S)O-school aanmelden, dan moet de leerling eerst afgemeld
worden. Vervolgens kan, met het adviesblad, aangemeld worden bij de andere V(S)O-school.
* Raadpleeg altijd website van de VSO-school voor actuele en exacte informatie over toelatingsprocedure, aanmelddata
en informatieavonden.
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Aanvraag advies VSO door PO buiten de regio Duin- en
Bollenstreek:
PO-scholen buiten ons Samenwerkingsverband die wel toegang hebben tot de POVO-module van Onderwijs
Transparant kunnen ook een aparte inlog krijgen voor onze regio.
Meer informatie via: act@swvduinenbollenstreek.nl (secretariaat).
PO-scholen buiten onze regio geen toegang hebben tot de POVO-module van Onderwijs Transparant
kunnen een advies aanvragen door het aanmeldformulier samen met recent en ondertekend OPP sturen
naar: act@swvduinenbollenstreek.nl. Het aanmeldformulier staat op de website:
www.swvduinenbollenstreek.nl

Route Symbiose vanuit PO uit regio Samenwerkingsverband VO
2801 Leiden
01. Een leerling waarbij (conform de route van het POVO-traject Samenwerkingsverband VO 2801) een
advies vmbo-lwoo screening is afgegeven, wordt (na aanmelding) door de toelatingscommissie van de
KTS onderzocht of er extra ondersteuning nodig is en of de leerling in aanmerking komt voor een
arrangement in de symbioseklas.
02. Als de KTS en ouders een plaatsing in de symbioseklas overeenkomen, legt de school de verzamelde
onderzoeksgegevens vast in het format Ontwikkelingsperspectiefplan. Dit OPP wordt ingediend bij de
PCL van het Samenwerkingsverband VO 2801. De PCL beslist over afgifte van het arrangement.
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Bijlage 1

Toestemmingsverklaring aanvraag advies toelaatbaarheid VSO of plaatsing
Symbiose (overstap POVO)
Naam leerling:
Adres en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:

Hierbij geven de ouder(s)/verzorger(s) van bovengenoemde leerling toestemming:
Voor informatie-uitwisseling tussen de basisschool van de leerling met:

q de Adviescommissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en
Bollenstreek.
Hierbij verklaren de ouders dat:

q
q

De inhoud van de aanvraag bekend en besproken is door de basisschool.
De basisschool hen op de hoogte heeft gebracht van de doelstellingen en werkwijze van de
Adviescommissie Toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en
Bollenstreek.

Naam gezaghebbende ouder/verzorger 1:

Naam gezaghebbende ouder/verzorger 2:

Handtekening:

Handtekening:

Datum:

Datum:

q

Er is sprake van slechts één gezaghebbende ouder/verzorger

De basisschool voegt deze toestemmingsverklaring toe bij de aanmelding de aanvraag in Onderwijs Transparant
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