
 

 

Rollen en verantwoordelijkheden 
 
De po-school biedt de leerling onderwijs, begeleidt richting uitstroom v(s)o en zorgt 
voor een goede voorbereiding op de overstap. Dat alles in samenspraak met ouders 
en leerling. De po-school levert alle informatie aan die het vo nodig heeft om te 
kunnen afwegen of het de het juiste ondersteuningsaanbod heeft om de leerling te 
bieden wat het nodig heeft. Het is belangrijk dat po en vo elkaars situatie kennen om 
goed te kunnen bepalen wat passend is. In de jaren op het po kunnen de leerling, 
ouders of school aangeven als er meer zorg of begeleiding nodig is. Gezamenlijk kan 
bekeken worden of dit binnen het onderwijs kan of daarbuiten. Daarbij kunnen 
eventueel mensen van Jeugdzorg meedenken, helpen of verwijzen.  
 
In de periode van po naar vo staat de leerling centraal en hebben ouders regie. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind, de schoolkeuze en eventuele hulpvragen 
voor begeleiding of behandeling voor kind of het gezin. Ouders kiezen een school, 
spreken zorgen en verwachtingen uit en melden hun kind aan. Die school heeft op dat 
moment zorgplicht en onderzoekt of een leerling die aangemeld is passend onderwijs 
kan krijgen op de school. Daarvoor gaat ze in overleg met ouders en po-school en 
gaat eventueel observeren. Indien de vo-school denkt dat een andere (speciale) 
school beter is, geeft ze dat aan bij ouders en binnen het samenwerkingsverband 
(SWV). Eventueel wordt er een toelaatbaarheidsklaring (tlv-vso) voor het voortgezet 
speciaal onderwijs aangevraagd. Als de vo-school passend is, maakt ze afspraken 
met de leerling en ouders over hoe de leerling zoveel mogelijk duidelijkheid en 
voorspelbaarheid kan krijgen voor de start. De vo-school zorgt voor een goede start 
met voldoende begeleiding door de jaren heen.  
 
Afstemming en communicatie 
De leerling staat centraal. We zullen vooral mét de leerling moeten communiceren. 
Wat wil hij zelf, waar liggen vragen, angsten, verwachtingen etc.? Een goede 
afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen in de driehoek (ouders, school, 
hulpverlening) om het kind heen is belangrijk. Daarin hebben ouders regie, maar 
kunnen ze vragen om advies en steun.  Po en vo zullen moeten afstemmen en 
communiceren hoe ze procedures vormgeven en hoe ze maatwerk leveren voor een 
specifieke leerling. De samenwerkingsverbanden zullen de globale procedures 
aanleveren, maar op net niveau van de scholen zal goed overlegd dienen te worden. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van (digitale) papieren en persoonlijke informatie.  

 


