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Aanpak ‘10-14’   
 
In schooljaar 2015-2016 hebben SWV PassendWijs en SWV V(S)O 25.06 middels een pilot 
ervaring opgedaan met de aanpak ’10-14’.  
 
Aanleiding van de pilot 
Beide SWV’en hebben de wens uitgesproken de overgang van PO naar VO nog sterker te 
maken; nadrukkelijk voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Een nog betere 
stroomlijning is dan ook een doel van zowel het PO/S(B)O als het VO/VSO, met een drietal 
sleutelwoorden: preventiever, adequater en efficiënter. 
Juist voor leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben is het vaak lastig een passend 
aanbod te formuleren. Doel van de aanpak 10-14 is dat het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs gezamenlijk tot een passend begeleidingsadvies komen, om zo de kans op 
succesvolle ondersteuning binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs te vergroten. Dit is 
gekoppeld aan de bestaande zorgstructuren.  
 
10: we beginnen rond de leeftijd van 10 jaar, als de overstap naar het VO in zicht komt. In de 
praktijk betekent dit het leggen van het eerste contact met VO in groep 7.  
14: we volgen de leerling tot 14-jarige leeftijd om te kunnen monitoren of er een juiste 
overstap heeft plaatsgevonden 
 
De ondersteuningsvraag van de leerling staat centraal, van daaruit zoeken we naar de best 
passende plek in het VO of het VSO.  
 
Opbrengsten pilot 
• 36 leerlingen gemeld bij het Onderwijsloket, 24 leerlingen uit groep 8 en 12 leerlingen uit 

groep 7. Hiervan zijn 30 leerlingen besproken binnen het MDO van de basisschool waar het 
Onderwijsloket bij is aangesloten. 6 leerlingen zijn door het Onderwijsloket direct 
doorverwezen naar een reguliere VO-school. Voor schooljaar 2016-2017 zijn reeds 3 
leerlingen gemeld, overleg wordt gepland.  

• de leerlingen in de pilot waren met name schoolgaand in Arnhem, vanuit de andere regio’s 
van PassendWijs kwam er incidenteel een vraag; 

• het is van belang te starten met overleg ruim vóórdat het eindadvies is geformuleerd; 
• de aanpak is positief gewaardeerd door basisscholen en ouders; 
• naast vragen op leerlingniveau waren er tijdens de overleggen ook veel vragen over 

structuur VO en wet- en regelgeving met betrekking tot overgang PO-VO en Passend 
Onderwijs 

 
Vervolg 
De stuurgroep ’10-14’ rondt de pilot af en maakt de werkwijze structureel. De stappen binnen 
de werkwijze staan hieronder beschreven. Sommige basisscholen hebben al goede contacten 
met VO-scholen. Uiteraard kunnen VO-scholen nog steeds rechtstreeks benaderd worden, dit 
hoeft niet per sé via het Onderwijsloket te verlopen.  
 
 
 
 
 



 
  

Pagina 2 van 2 
Aanpak ’10-14’ versie 30 september 2016 

 
Aanpak ‘10-14’ 
 
STAPPEN ACTIE 

 
1. Hulpvraag van de basisschool of van 

ouders groep 7 / (begin) groep 8: wat is 
de best passende plek voor de leerling?  
 

 
Basisschool neemt contact op met het 
Onderwijsloket  

 
2. Verkennen hulpvraag 

 
Onderwijsloket verkent samen met de 
basisschool de hulpvraag 
è brede vraag: Onderwijsloket pakt op      
è specifieke overdrachtsvraag:  

VO-school pakt op, Onderwijsloket koppelt 
indien nodig juiste personen aan elkaar 
 

 
3. Overleg10-14 

 
Basisschool organiseert overleg 10-14 (binnen 
MDO). Eénmalig of meerdere overlegmomenten, 
naar behoefte.  
 

 
4. Vroegtijdige overdracht en afstemming 

m.b.t. het arrangement c.q. de 
begeleiding in VO 
 

 
Afstemming basisschool en VO-school 
 

 
5. Monitoren t/m 2e jaar VO en 

terugkoppelen aan besturen en overige 
betrokkenen. 
 

 
Onderwijsloket 
 

 
NB: het Onderwijsloket spreekt met de SO- en SBO-scholen jaarlijks de schoolverlaters door, 
waarna zij mogelijk gebruik  maken van de aanpak 10-14.  
 
Contactgegevens Onderwijsloket: 
026 – 365 03 21  en loket@swv2506.nl  
 
De stuurgroep blijft in schooljaar 2016-2017 actief om de voortgang en de opbrengsten te 
monitoren.  
 
 


