
 
 

 
PO-VO-consultatie 

 
De ‘PO-VO-consultatie’ richt zich op leerlingen uit groep 7 of 8. Het gaat om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben en waarbij twijfels zijn over de best passende onderwijsplek in het voortgezet 

(speciaal) onderwijs. Welke ondersteuning heeft de leerling nodig? Wat vraagt dit aan voorbereiding door 

het basisonderwijs en straks aan begeleiding door het voortgezet onderwijs (VO) of voortgezet speciaal 

onderwijs (VSO)?  

 

Doel van de ‘PO-VO-consultatie’ is dat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gezamenlijk tot een 

passend begeleidingsadvies komen, om zo de kans op succesvolle ondersteuning binnen het V(S)O te 

vergroten. Op die manier kan preventiever, adequater en efficiënter worden verwezen naar zowel VO als 

VSO.  

 

Aanmelding  
Aanmeldingen voor de ‘PO-VO-consultatie’ lopen via het Onderwijsloket van SWV De Verbinding: 
(v.l.n.r.) Meinke Kooderings Clemens, Denise Schoofs, Céline Janssen en Ellemieke Hulshof 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telefoon: 026 - 365 03 21      E-mail: loket@swvdeverbinding.nl         Website: www.swvdeverbinding.nl 
 
Sommige basisscholen hebben al goede contacten met VO-scholen. Uiteraard kunnen VO-scholen nog 
steeds rechtstreeks benaderd worden, dit hoeft niet per se via het Onderwijsloket te verlopen.  
 
De ‘PO-VO-consultatie’ in stappen: 

Stappen Actie 

1. Hulpvraag van de basisschool of van ouders groep 
7 / groep 8: wat is de best passende plek voor de 
leerling? Afwegen of PO-VO-consultatie passend 
zal zijn. 

Bespreken met orthopedagoog cq schoolcontactpersoon 
van PassendWijs 
De PO-VO-consultatie wordt niet ingezet bij (uitsluitend) 
hulpvragen rond specifieke leerproblemen of didactisch 
niveau. 

2. Bij akkoord orthopedagoog cq 
schoolcontactpersoon PassendWijs: overleg met 
Onderwijsloket 

Basisschool neemt contact op met het Onderwijsloket.  

3. Verkennen hulpvraag: overleg of de PO-VO-consul-
tatie het meest passend is 

Onderwijsloket verkent samen met de basisschool de 
hulpvraag.  

4. PO-VO-consultatie 
Voor groep-7-leerlingen: van februari tot mei 
Voor groep-8-leerlingen: van september tot februari 

Basisschool organiseert overleg (apart of binnen MDO) 
met ouders, intern begeleider en leerkracht. De 
orthopedagoog cq schoolcontactpersoon van 
PassendWijs is in elk geval betrokken. Het overleg is in 
principe eenmalig. 
De overdracht van leerlinggegevens loopt via Kindkans. 
Vanuit het VO sluit het Onderwijsloket of een VO-school 
aan bij de PO-VO-consultatie. Bij grensverkeer verwijst 
het Onderwijsloket (ook) naar het samenwerkingsverband 
van een andere regio.  

5. Vroegtijdige overdracht en afstemming m.b.t. het 
arrangement of de begeleiding in VO 

Afstemming basisschool en VO-school 
 

 


