
SWV	  
30-‐09	  

VO	  De	  Langstraat	  
 

Pagina 1 van 2 

Aan ouders, verzorgers van toekomstige leerlingen 
Betreft: aanmelding leerling en onderzoek naar mogelijke plaatsing in verband met extra 
ondersteuning of verwijzing. 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Donderdag 6 februari 2014 kopte dagblad Trouw “Scholen weten niet wat ze aan moeten met 
zorgkind”. Deze brief geeft u informatie over hoe onze school binnen het 
Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09 u wil en kan informeren bij extra 
ondersteuning of verwijzing. 
 
In de aanloop naar de centrale aanmelding voortgezet onderwijs, willen we als voortgezet 
onderwijs u informeren over ons ondersteuningsaanbod. Als VO-scholen hebben we daar 
gezamenlijke afspraken over gemaakt zodat u en uw kind weten welke school bij extra 
ondersteuning in aanmerking komt. Het Praktijkonderwijs kent geen centrale aanmelding. U 
wordt in de gelegenheid gesteld om aansluitend aan de kerstvakantie gedurende het gehele 
voorjaar uw kind aan te melden bij Met-PrO. 
 

1. Basis- en extra ondersteuning 
Praktijkonderwijs biedt, op grond van de richtlijnen Passend Onderwijs lichte 
ondersteuning aan leerlingen die in aanmerking komen voor een beschikking 
praktijkonderwijs volgens de landelijk geldende criteria (www.rvc-
vo.nl/regeling/wetgeving) Met-PrO hanteert daarbij een uitgebreide interne en externe 
ondersteuningsstructuur met een netwerk van partners. De grens tussen lichter en 
zwaarder ondersteuning is binnen praktijkonderwijs niet eenvoudig te trekken. Op MET 
gaan we uit van de mogelijkheden van de leerlingen. Tijdige signalering en 
preventieve ondersteuning is vaak voldoende om deze groep leerlingen reële kansen 
te bieden. Leerlingen die blind, slechtziend of hoogbegaafd zijn, zullen onvoldoende 
kunnen profiteren van praktijkonderwijs. 
 

2. Ook is aangegeven of we leerwegondersteunend onderwijs bieden (LWOO) en wat voor 
ons niet mogelijk is (grens), d.w.z. daarin moeten wij met u op zoek naar een andere 
VO-school, een Ortho-Pedagogisch-Didactisch Centrum (OPDC) of VSO-school. 
Gezamenlijk hebben we als scholen een dekkend aanbod van zorg. We maken in de 
aanloop van passend onderwijs nog gebruik van indicaties of orthobeelden, maar zullen 
steeds meer inzoomen op gedrag en leermogelijkheden van het kind. 
 

3. Aanmelding en mogelijk onderzoek en ontwikkelingsperspectief 
Bij aanmelding van uw kind ontvangen wij van de basisschool informatie 
(onderwijskundig rapport c.q. OPP) en ontvangen wij van u informatie (specifieke 
problemen etc.). De informatie zal onderzocht worden om te bepalen of uw kind met 
basisondersteuning of met extra ondersteuning op onze school een diploma kan halen. Is 
het behalen van een diploma met extra ondersteuning toch onmogelijk, dan is toelating 
niet aan de orde en moeten we met u op zoek naar een andere school wel die extra 
ondersteuning biedt of VSO. 
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4. Het Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 
Voor het onderzoek en de inschatting van de kans op een diploma, gebruikt het SWV-VO 
een format OPP (ontwikkelingsperspectief). Op basis daarvan wordt bepaald of met extra 
ondersteuning ontwikkeling mogelijk is c.q. het behalen van een diploma. 
Het OPP staat op de site www.swvdelangstraat.nl. Het onderzoek kan leiden tot globaal 
drie besluiten: 
a. toelating en basisondersteuning is voldoende om diploma te behalen; 
b. toelating en extra ondersteuning is voldoende om diploma te behalen; 
c. geen toelating, want het behalen van een diploma is niet mogelijk. Een andere VO  
 school met extra ondersteuning of VSO wordt gezocht. 
 
Bij punt c schakelen wij als school de Advies Commissie Toewijzing (ACT) in. U wordt 
daar door ons als school over geïnformeerd, bij extra onderzoek of tests wordt u namelijk 
om toestemming gevraagd. Onze school kan ook bij twijfel de ACT om advies vragen, ook 
dan wordt u geïnformeerd en om toestemming gevraagd. De ACT geeft ook de 
toelaatbaarheidsverklaring af voor het VSO. 
 
Wanneer we extra gegevens nodig hebben of onderzoek nodig is, dan geldt daarvoor een 
termijn van zes weken eventueel te verlengen met vier weken. 
 
Alle leerlingen voor praktijkonderwijs hebben ondersteuning nodig. Er wordt gewerkt met 
individuele ontwikkelingsplannen (IOP). Scholen voor (speciaal) basisonderwijs  leveren 
de ontwikkelingsperspectieven aan. Deze worden ingebed in het IOP. 
 
 

5. Tot slot “Eind goed, al goed” (of niet…) 
Wanneer u als ouder/verzorger het niet eens bent met de wel of niet toelating of 
verwijzing, dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Levert ook dat geen 
overeenstemming op, dan kunt u naar de landelijke geschillencommissie: 
Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD  Utrecht. 

 
 
Wilt u meer inzicht in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband of over andere 
voor u relevante onderwerpen, dan verwijzen wij u naar de site www.swvdelangstraat.nl.  
 
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende duidelijk geïnformeerd hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur/directie 
 
 
 
Naam: Ton Milatz 
Functie: directeur onderwijs 
 


