
POVO bijeenkomst 

18 september 2019 



Programma: 

13.30:   Opening 
13.35-14.15:  Terugblik schooljaar 2018-2019. 
   Gele en oranje route,  
   wijzigingen schooljaar 2019-2020. 
  
14.15-14.45:  Stel je vraag aan het voortgezet  
   onderwijs.  
 
14.45-15.00:  Terugkoppeling en afsluiting. 
  
15.00-15.30:  Netwerken met koffie en vlaai.   
 

 



Terugblik 

• Alle TLV’s en LRO/PRO 
voor zomervakantie 
afgehandeld (deadline 
15 juni 2020) 

• Geen thuiszitters 
brugklas 

• Aanpassing normering 
Cito Eindtoets (percentage 

herziene adviezen blijft gelijk, ruim 7%) 

 



Oranje route leerlingen 
 

  

Afkomstig vanuit BO Afkomstig vanuit SBO Afkomstig vanuit SO Totaal Instroom 

brugklas 

VSO 

  Regulier VSO Regulier VSO Regulier VSO     

Schooljaar 

2015-2016 
81 2 8 1  9 13 114 16 

Schooljaar 

2016-2017 
95 2 10 0 9 17 133 19 

Schooljaar 

2017-2018 
95 2 14 0 2 11 124 13 

Schooljaar 

2018-2019 
88 7 20 4 5 11 135 22 



Opvallendheden oranje route 

• Tijdig leerlingen aangemeld, initiatief voor 
gesprekken bij PO: veel minder uitloop naar 
januari/ februari  

• In schooljaar 2018-2019 meer leerlingen van 
PO naar VSO, maar ook meer leerlingen van 
SO naar VO; groei instroom brugklas VSO 

• Dubbele gesprekken fors (40%), in de helft van 
de gesprekken nodig, bij de rest was veelal de 
keuze voor VO gemaakt  



    …… wat zijn dit ?  • Maar ook ….  van 
leerlinggerichte 
ondersteuning naar 
docentgerichte 
ondersteuning 

• Eisen in de bovenbouw 
(PTA programma) 

• Motivatie  

• Ondersteuning thuis  

• ………………………………… 

 



Een route 



Oranje route gesprek 

 

 

 

 

• Basisondersteuning 

• Aannamebeleid (niveau) 

• Gesprek via SWV bij 
twijfel VO/VSO en zeer 
specifieke 
ondersteuningsbehoeften 

• Alle leerlingen naar het 
regulier onderwijs mits….. 
(VO is altijd betrokken bij 
mogelijke overstap VSO)  



Aandachtspunten 

• Basisschool neemt initiatief tot oranje route gesprek in 
november / december 

• Als de basisschool twijfelt tussen VO en VSO wordt er een 
gezamenlijk gesprek gevoerd bij SWV (zie data tijdpad) 

• Philips van Horne: gesprekken op vaste dagen, mogelijkheid 
afweging reguliere en initiatiefklas 

• Ondersteuningsbehoeften worden door de basisschool 
omschreven en vooraf aangeleverd: informatie is vooraf 
met ouders besproken 

• VO verzorgt verslaglegging oranje route gesprek 
• Informatieavond oranje route op 8 oktober (zie uitnodiging)  



Specifiek ondersteuningsaanbod 

Initiatiefklassen 

Praktijkonderwijs 

ISK/NTC 

Maaskei Weert  

Widdonckschool 

Overige VSO scholen  



Gele route leerlingen 
  lwoo PrO Lro Tot VO   % lwoo % PrO 

1-10-2012 (peildatum) 298 154   4.550   6.55 3.38 

1-10-2017 344 124   4.018   8.56 3.09 

1-10-2018 327 110   4.130   7.91 2.66 

1-10-2019 (prognose) 222 110 44 4.163   5.33 2.64 



Veranderingen 

• NIO vervalt: WISC-V (7 subtesten) bij potentiële PrO 
leerlingen  

• Selectie onderzoek leerlingen bij SWV op basis van 
voorlopig advies en Cito LOVS 

• Verslag intelligentieonderzoek in tweevoud naar 
ouders (mail naar school dat verslag gestuurd is): 
school voegt toe aan LDOS 

• Onderzoek vindt plaats op eigen school (rustige 
ruimte); ouders en school ontvangen mail  

• Lwoo wordt LRO (leerroute ondersteuning): alleen 
didactische achterstanden (adaptief en actueel 
toetsen) 



Aanmelding LDOS 

• Actualiseren schoolgegevens (invoer directie, ib 
en leerkracht)  

• Mailadressen van ouder(s)/ verzorger(s) 
controleren en waar nodig actualiseren.  

• Aanmelden gele/ oranje route voor 1 oktober 
met ondertekende toestemmingsverklaring 

• Bij gele route uploaden leerlingvolgsysteem, 
voorlopig advies en eventueel aanwezige en 
geldige (t/m april 2020) onderzoeksverslagen  

• Bij oranje route vermelden twijfel VO/VSO  



Stel je vragen 




