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In de overdracht van het primair naar het voortgezet 
onderwijs dient de ononderbroken ontwikkeling van 
leerlingen geborgd te worden. In de afgelopen twee 
jaar is in zowel het primair als in het voortgezet 
onderwijs gesproken over de mogelijkheden om 
leerling gegevens digitaal van het PO naar het 
VO te sturen. Als begin- en eindstation fungeren 
de administratie/leerlingvolgsystemen van de 
scholen. Voor het primair onderwijs zijn dat ESIS 
en Parnassys. Het voortgezet onderwijs maakt 
gebruik van Magister en SOM. Rechtstreekse 
overdracht tussen de separate systemen (één op 
één) is mogelijk, maar biedt geen bovenschoolse 
gebruiksmogelijkheden.

Het samenwerkingsverband heeft daarom, 
in overleg met het voortgezet onderwijs een 
systematiek ingericht waarbij bovenschools 
informatie gehaald (o.a. monitoring schoolverlaters 
PO) en toegevoegd kan worden. Deze systematiek 
wordt technisch ondersteund door Overdracht 
Service Onderwijs (OZO) en gefaciliteerd door 
Onderwijs Transparant (OT). De systematiek werkt 
met een zogeheten regionaal platform waar een 
overdrachtsdossier, waaronder het onderwijskundig 
rapport wordt samengesteld vanuit de scholen 
voor primair onderwijs. Hierna, na mogelijke 
toevoegingen van informatie, via onder meer het 
Adviesteam VO (ATVO), kan het dossier opgehaald 
worden door de school voor het voortgezet 
onderwijs waar een leerling zich heeft aangemeld. 

Op dit moment wordt een warme overdracht gedaan 
voor een beperkt aantal leerlingen. De school maakt 
een inschatting of warme overdracht al of niet nodig 
is. 

De Werkgroep PO-VO besluit het volgende. De 
warme overdracht wordt met ingang van 2015-
2016 georganiseerd voor de schoolverlaters primair 
onderwijs, die een OPP hebben. Dit zijn leerlingen 
die in het SWV Passend Onderwijs Drechtsteden
a.  een arrangement extra ondersteuning 

toegekend hebben gekregen. Binnen het 
SWV Passend Onderwijs Drechtsteden vallen 
SBO, SO en Ambulante Begeleiding tot de 
arrangementen extra ondersteuning. Voor deze 
leerlingen is een OPP wettelijk verplicht

b.  gelet op de leer- en gedragsontwikkeling 
een arrangement volgen dat binnen de 
basisondersteuning valt. Voor deze leerlingen is 
een OPP nodig, maar niet wettelijk verplicht.

De warme overdracht wordt door de betrokken 
scholen voor PO en VO georganiseerd voor 1 
april. De warme overdracht wordt met de ouders 
gecommuniceerd vanuit het PO. Periodiek zal de 
ouders gevraagd worden naar hun tevredenheid in 
deze.

De doorgaande lijn wat betreft de arrangementen 
extra ondersteuning vanuit het PO naar het 
VO is onderwerp van gesprek. In dit kader 
zal in 2014-2015 worden gesproken over het 
proces, de producten en de profielen van de 
scholen. Het samenwerkingsverband VO heeft 
besloten dat de toeleiding tot en afgifte van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot het VSO via het 
ATVO dient te lopen.
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