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PROJECT ‘VASST EN ZEKER NAAR 

HET VO

Saskia Sliepenbeek

• In de regio Eindhoven – Kempenland – Helmond - Peelland, 

relatief veel leerlingen met (kenmerken van) een 

autismespectrumstoornis (ASS).

• In de regio Helmond-Peelland relatief veel leerlingen die naar 

het voortgezet speciaal onderwijs gaan.

• Wet passend onderwijs: zo veel mogelijk leerlingen volgen 

regulier onderwijs.

• Hoe stimuleren we duurzame instroom in regulier vo, voor 

leerlingen met ASS.



OPDRACHT

• Samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland PO en VO

• Doe een voorstel voor de uitwerking van de aanbevelingen (uit 

rapport 2014) voor de scholen in regio Helmond-Peelland.

• Doe dat samen met professionals van het po, vo, vso

• Kom met een concreet plan om het voorstel te implementeren

• Ga aan de slag en probeer het uit in de praktijk (Voorlopers)

• Maak een digitale versie, zodat het toegankelijk is voor 

scholen en ouders 



RESULTAAT 

• Meerdere checklists, documenten, formats die samen een 

raamwerk vormen. 

• Het raamwerk is een gereedschapskist, waarin deze 

onderdelen zijn opgeborgen. Je pakt dat stuk gereedschap eruit 

wat je op dat moment goed kunt gebruiken.

• Elk stuk gereedschap dat wordt toegepast, vergroot de kans op 

een duurzame, succesvolle overstap van  het primair naar 

het voortgezet onderwijs voor leerlingen met (kenmerken van) 

een ASS. 

• Wat goed is voor leerlingen met ASS, is goed voor alle 

leerlingen met behoefte aan duidelijkheid en 

voorspelbaarheid. 



VAN VASST NAAR VAST

• Wat goed is voor leerlingen met ASS, is goed voor alle 

leerlingen met behoefte aan duidelijkheid en 

voorspelbaarheid. 

vASSt en zeker naar het vo

wordt

Vast en zeker naar het vo



VAST EN ZEKER NAAR HET VO

http://vo.swv-peelland.nl/downloads
http://vo.swv-peelland.nl/downloads
http://vo.swv-peelland.nl/downloads


VOORLOPERS AAN HET WOORD

• ‘Nu ik het raamwerk heb, hoef ik het niet zelf uit te vinden’

• ‘De leerlingen voelen zich voorbereid en welkom’

• ‘Het plaatje van het vo wordt duidelijke voor de leerling, dat geeft rust.’

• ‘Je krijgt een breder beeld van een kínd’ 

• ‘Het is een goed uitgangspunt voor kind-gesprekken’

• ‘Het geeft leerlingen houvast’

• Je kunt het opnemen in de groepsplannen en leerlijnen’ 

• ‘Het is een eyeopener voor kinderen en ouders’

• ‘Het is een onderlegger voor oudergesprekken’

• ‘Het helpt je om te praten mét de leerling, in plaats van over de leerling’

• ‘Het helpt de leerling en ouders in het krijgen van reële verwachtingen’

• Leerling: ‘Ze moeten daar ook weten wie ik ben’



ERVARING VAN EEN OUD-LEERLING

Oscar Wouterse



BRUGWAAIER



AAN DE SLAG!

Informatiebijeenkomsten over het gebruik van het raamwerk

• Voor alle belangstellenden

• Tijd: 15:30 tot 17:00 uur

• Aanmelden en meer informatie via website SWV Helmond-Peelland

• Ouderavond 25 oktober 2017 19:30 tot 21:00 uur

Datum Locatie

25 september 2017 Someren

28 september 2017 Gemert

9 oktober 2017 Helmond

12 oktober 2017 Geldrop


