20 februari 2020
Dossierbegeleiding overstap po-vo 2019-2020
Wanneer de leerlingen van groep 8 de overstap naar het vo maken, 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
belangrijk dat in gezamenlijkheid een oplossing wordt gezocht. In zo’n geval kunnen po en vo
scholen om dossierbegeleiding vragen om een leerling op de juiste plek te krijgen. In deze brief
leest u hoe deze dossierbegeleiding werkt.
Wat is dossierbegeleiding?
In de eerste periode van het schooljaar hebben scholen gebruik kunnen maken van het
casusoverleg voor het inbrengen van complexe vragen rondom de overstap van leerlingen naar het
vo. Vanaf de eerste aanmeldperiode wordt het casusoverleg opgevolgd door dossierbegeleiding
overstap po-vo. Bij dossierbegeleiding is sprake van ingewikkelde en vaak meervoudige
problematiek bij de overstap van po naar vo, waarbij er een vraagstuk is rondom passend
onderwijs. Dossierbegeleiding wordt net als het casusoverleg aangevraagd door de school met
behulp van bijgevoegd aanmeldformulier.
Tijdens dossierbegeleiding begeleidt de adviseur van SPPOH of de consulent van het SWVZHW de
school actief bij het aanmelden en/of plaatsen van de leerling op het vo. De inhoud van de
begeleiding verschilt per leerling. 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?
De dossierbegeleiding op leerling niveau wordt uitgevoerd door adviseurs van het SPPOH en
consulenten van het schoolondersteuningsteam (SOT) van het SWVZHW. Welke organisatie de
begeleiding verzorgt en het aanspreekpunt is voor de school hangt af van de fase in het
overstaptraject waarin de leerling zich bevindt. Daarbij werken de adviseur en de consulent indien
nodig nauw samen en stemmen zij af. Bij dossierbegeleiding gelden onderstaande afspraken als
uitgangspunt:
1. SPPOH: de adviseur van SPPOH begeleidt het dossier zolang de leerling niet is aangemeld op
een vo-school.
2. SWVZHW: de consulent van SWVZHW begeleidt de school indien de leerling is aangemeld op
een vo-school.
Bij een reeds lopende dossierbegeleiding onder begeleiding van het SPPOH spreken de adviseur
van het SPPOH en de consulent van het SWVZHW, nadat het kind is aangemeld op het vo,
gezamenlijk af of de adviseur de begeleiding voortzet of de consulent het overneemt.
Let op: de desbetreffende school is eigenaar van het dossier van de leerling en blijft
daarmee met de ouders verantwoordelijk voor de overstap van de leerling naar het vo.
Inzet leerplicht
Indien de inschatting van de school is dat het recht op onderwijs van de leerling, als gevolg van de
complexiteit in de overstap van po naar vo, in het geding komt, is het van belang dat de school de
leerplichtambtenaar in een vroeg stadium betrekt.
De afdeling leerplicht van de gemeente Den Haag werkt al enige tijd samen met de drie
organisaties om thuiszitters te voorkomen en schuift geregeld aan bij overleg. Met de afdeling
leerplicht van Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is contact per casus.
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Gebruik maken van dossierbegeleiding overstap po-vo
Onderstaande stappen geven weer hoe dossierbegeleiding aangevraagd kan worden:
1. U vraagt de ouders van de leerling waarvoor dossierbegeleiding wordt aangevraagd om hun
instemming en/of toestemming via het aanmeldformulier.
Let op: Als de leerling nog niet is aangemeld op een vo school is toestemming van
ouders voor het geven van dossierbegeleiding verplicht.
2. U meldt de leerling aan voor dossierbegeleiding overstap po-vo via BOVO Haaglanden door het
aanmeldformulier (zie bijlage 1) in te vullen en te mailen naar servicedesk@bovohaaglanden.nl
met als onderwerp ‘leerling dossierbegeleiding overstap po-vo’;
3. Het aanmeldformulier wordt door BOVO doorgezet naar de adviseur van het SPPOH of de
consulent van het SWVZHW;
4. De school ontvangt van de adviseur of de consulent een bevestiging van de aanmelding;
5. De school ontvangt dossierbegeleiding voor de aangemelde leerling tot en met het moment
dat de leerling toegelaten is op het vo.
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