Dossierbegeleiding po-vo 2017-2018

Bij de overstap van groep 8 leerlingen naar het vo, zorgen po- en vo-scholen er
gezamenlijk voor dat alle leerlingen een passende plek krijgen op het vo. Bij de meeste
leerlingen gaat dit zonder problemen, maar wanneer een kind tussen wal en schip dreigt
te vallen, is het heel belangrijk dat in gezamenlijkheid een oplossing wordt gezocht. In
zo’n geval kunnen scholen om dossierbegeleiding vragen om een leerling op de juiste
plek te krijgen. In deze brief leest u hoe deze dossierbegeleiding is vormgegeven.
Wat is dossierbegeleiding?
Bij dossierbegeleiding is sprake van ingewikkelde en vaak meervoudige problematiek bij
de overstap van po naar vo. Scholen geven zelf aan wanneer zij hierin vastlopen en
dossierbegeleiding wenselijk vinden. De dossierbegeleiding verschilt per leerling, maar
kenmerkt zich over het algemeen door een periode, waarin de school actief
ondersteund wordt bij de aanmelding en plaatsing op het vo. Er wordt bijvoorbeeld
meegedacht over het basisschooladvies, de benodigde (extra) ondersteuning in het vo,
een passende vo-school en over de communicatie met ouders.
Wie verzorgt de dossierbegeleiding?
Wanneer een school ondersteuning vraagt bij de overstap van een specifieke leerling in
groep 8, kan de school contact opnemen met het samenwerkingsverband po (SPPOH) of
vo (SWVZHW). Welk samenwerkingsverband het aanspreekpunt is voor de po-school
hangt er vanaf of de leerling al is aangemeld op een vo-school.
Let op! De po-school blijft te allen tijde samen met de ouders verantwoordelijk voor de
overstap van de leerling naar het vo.


SPPOH:
Het aanspreekpunt is de adviseur van SPPOH, zolang de leerling niet is
aangemeld op een vo-school.



SWVZHW:
Het aanspreekpunt is de consulent van het SWVZHW, indien de leerling al wel is
aangemeld op een vo-school.

Let op! In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft BOVO met ingang van dit schooljaar
een beperktere rol in de dossierbegeleiding d.w.z. een adviserende en signalerende rol.
Indien u twijfelt of dossierbegeleiding wenselijk is of het u niet duidelijk is wie uw
aanspreekpunt is, neem dan contact op met de BOVO-helpdesk. Verder zal BOVO een
monitorende rol hebben als leerlingen verderop in het schooljaar nog niet aangemeld
zijn op het vo.
Gebruik maken van dossierbegeleiding
Onderstaande stappen geven weer hoe van de dossierbegeleiding gebruik gemaakt kan
worden.
1. Een school meldt een leerling aan bij een van de samenwerkingsverbanden met
het aanmeldformulier dossierbegeleiding po-vo.
2. Op het aanmeldformulier vermeldt de school de contactpersoon en een korte
probleemomschrijving.
3. Op het aanmeldformulier geeft de school aan dat ouders instemmen met de
dossierbegeleiding en (indien van toepassing) het delen van leerling informatie
uit het onderwijskundig rapport.
4. De twee samenwerkingsverbanden stemmen af wie aanspreekpunt is voor de
school. BOVO houdt de dossiers centraal bij in een overzicht.
5. De dossierbegeleiding vindt plaats tot en met het moment dat de leerling
toegelaten is op het vo.
6. De school kan ook gebruik maken van het “casusoverleg ingewikkelde
leerlingdossiers” op 17 en 31 januari 2018 op de Regulusweg 11 in Den Haag.
Hiervoor ontvangen de scholen nog een uitnodiging.
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