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Inleiding 
 

Het SWV heeft aan mij als lid van de Commissie Toewijzing gevraagd om te onderzoeken wat de 

redenen van verwijzing vanuit het regulier voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal 

onderwijs zijn geweest en of er hierin clusters te ontdekken zijn.  

Alle 85 TLV-aanvragen1 die in het schooljaar 2020-2021 vanuit de reguliere scholen voor voortgezet 

onderwijs zijn gedaan zijn geanalyseerd en in kaart gebracht, waarna de bevindingen zijn samengevat 

en er aanbevelingen zijn opgesteld. 

Het aantal van 85 geanalyseerde dossiers maakt het mogelijk meer zicht te krijgen op de redenen van 

aanvragen voor een TLV voor een grotere groep. Per school zijn de aangevraagde hoeveelheden 

TLV’s echter dusdanig klein dat het niet mogelijk is per school betrouwbare uitspraken te doen over 

clustering van onderwijsbehoeftes of problematieken op grond waarvan een TLV wordt aangevraagd.  

In eerste instantie is in de analyse vooral naar de onderwijsbehoeftes gekeken die vanuit de scholen 

genoemd werden als reden om de leerling te willen verwijzen naar het voortgezet speciaal onderwijs. 

Het werd echter al snel duidelijk dat de onderwijsbehoeftes van de leerlingen vaak op hetzelfde 

neerkomen. Genoemd wordt vaak: meer structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, minder 

prikkels en kleinschaligheid. Daarnaast liggen sommige onderwijsbehoeftes in elkaars verlengde en 

overlappen elkaar. Bijvoorbeeld wanneer een school aangeeft dat een leerling baat zal hebben bij 

minder docenten dan heeft dat vaak ook meer voorspelbaarheid en duidelijkheid voor de leerling tot 

gevolg. 

Om toch wat meer zicht te krijgen op de verschillen in de aanvragen is daarom ook gekeken naar de 

achterliggende problematiek van de leerlingen om na te gaan of hier clusters in te ontdekken zijn.  

Bij de analyse moeten een aantal kanttekeningen geplaatst worden: 

- Soms lijken er ook andere onderwijsbehoeftes te zijn bij de leerling, maar staan deze niet 

beschreven in het dossier. Er is dan voor gekozen deze onderwijsbehoeftes niet te 

beschrijven om zo zuiver mogelijk bij de informatie in de aanvraag te blijven en weg te 

blijven van interpretatie. 

- De onderwijsbehoeftes zijn zoveel mogelijk geclusterd om het overzichtelijk te houden.  

- Er is een onderscheid gemaakt tussen internaliserende en externaliserende 

problematieken. Daarbij is het goed te realiseren dat er in het geval van externaliserende 

problematiek vaak ook sprake is van een onderliggende laag van internaliserende 

problematiek. Deze is echter niet altijd zichtbaar voor de school of soms wel zichtbaar maar 

dan blijkt uit de beschrijving van de school dat de externaliserende problematiek voorliggend 

lijkt in de handelingsverlegenheid van de school. Er is in die gevallen dan ook voor gekozen 

niet de internaliserende problematiek mee te nemen in de analyse. 

- Bij veel leerlingen is sprake van een complexe thuissituatie die van invloed is op de 

problematiek. Deze factor is niet meegenomen in de analyse, omdat dit een factor is die 

minder direct te beïnvloeden is door de school wat betreft inrichting van de school om aan 

de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voldoen. Wel vraagt deze 

problematiek uiteraard om een goed ingerichte zorgstructuur met bijvoorbeeld een sterk 

ondersteuningsteam en korte lijnen en samenwerking met jeugdzorg en 

jeugdhulpinstellingen / GGZ.  

 
1 Daar waar TLV staat wordt TLV VSO bedoeld 
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- Bij een aantal leerlingen wordt gesproken over bijvoorbeeld kenmerken van ADHD en 

kenmerken van ASS. Omdat het hier niet gaat om officiële classificaties zijn deze 

‘kenmerken-van-classificaties’ niet meegenomen in de analyse, hoewel uit de informatie van 

de school vaak wel duidelijk lijkt te worden dat de leerling wel vooral vastloopt vanwege 

deze kenmerken. 

- Soms zouden er wellicht wel classificaties kunnen worden gesteld, maar is er geen 

onderzoek gedaan. Anderzijds zijn er soms wel classificaties vastgesteld bij een leerling maar 

gaat het nog wel eens om verouderde onderzoeken. Daarnaast is soms de verslaglegging 

onduidelijk en is niet helemaal helder wat er nu is vastgesteld. Ten aanzien van de 

classificaties moeten de gegevens genuanceerd geïnterpreteerd worden, maar het geeft wel 

inzicht in het soort problematiek waarop de school niet voldoende tegemoet kan komen in 

de ondersteuning. 

- Leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie komen geregeld voor (met name dyslexie), 

maar zijn niet meegenomen in de analyse omdat deze leerstoornissen vaak niet de kern van 

de problematiek vormen en niet in de kern de reden voor verwijzing naar het VSO zijn.  

- Tot slot is het belangrijk te realiseren dat het schooljaar 2020-2021 is gekleurd door de 

Corona pandemie en er sprake is geweest van een lockdown in dit schooljaar. Hoewel de 

invloed van Corona per leerling niet is meegenomen in deze analyse (dit staat ook niet bij 

elke leerling beschreven), is duidelijk dat er een groep leerlingen is voor wie de Corona tijd 

relatief goed heeft uitgepakt (vooral vanwege vermindering van prikkels door het 

thuiswerken, meer rust) en een groep voor wie dit minder gunstig heeft uitgepakt (vooral 

door minder structuur / schoolritme en vastlopen op plannen, organisatie en uitvoering van 

het schoolwerk).                                                                                                                                       

Zonder de Corona pandemie had de (aard en zwaarte van de) problematiek van een aantal 

leerlingen er waarschijnlijk anders uitgezien en dit zou gevolgen kunnen hebben gehad voor 

het al dan niet aanvragen van de TLV. 
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Aanpak: 
 

Van 85 leerlingen voor wie een TLV is aangevraagd in schooljaar 2020-2021 is het dossier 

geanalyseerd en in een Excel bestand op een aantal factoren gescoord.  

Hierbij zijn de volgende factoren onderzocht: 

 

• Algemene gegevens: 

- Is er voor deze leerling een arrangement Kansrijk VO aangevraagd? 

- In welk leerjaar is voor deze leerling de TLV aangevraagd? 

- Wat was het onderwijsniveau van de leerling op het moment van de TLV aanvraag? 

 

• Genoemde problematieken van de leerling: 

- Er is sprake van internaliserende problematiek (hierbij moet gedacht worden aan 

symptomen van depressie, angst, snelle overprikkeling, stemmingsproblemen, gevolgen van 

trauma zoals een pestverleden, etc.) 

- Er is sprake van externaliserende problematiek (hierbij moet gedacht worden aan 

symptomen zoals grensoverschrijdend gedrag, brutaal gedrag, ordeverstorend gedrag) 

- Hoogbegaafdheid 

- Autisme 

- Depressiviteit 

- Dysthyme stoornis 

- Disruptieve stemmingsregulatiestoornis 

- Angststoornis 

- PTSS/trauma 

- Eetstoornis 

- Hechtingsproblematiek /  hechtingsstoornis 

- ADHD 

- ODD 

- DCD 

- Ticstoornis 

- Lichamelijke klachten of een syndroom 

- Verzuim 

- Problemen in de sociale interactie, internaliserend (bijvoorbeeld niet goed weten hoe 

aansluiting te vinden, terugtrekken / sociaal contact vermijden) 

- Problemen in de sociale interactie, externaliserend (bijvoorbeeld conflicten, fysieke/verbale 

agressie) 

- Overmatig gamen / internetgebruik / social media, omdraaien dag-/nachtritme 

- Cognitieve problemen: specifieke cognitieve uitval, zoals zware geheugenproblemen, zeer 

lage verwerkingssnelheid, disharmonisch intelligentieprofiel2 

- Laag cognitief niveau voor onderwijsniveau (dit gaat om leerlingen binnen het 

Praktijkonderwijs die op de grens van ZML/PRO functioneren) 

 
2 Een disharmonisch intelligentieprofiel is alleen meegenomen in de analyse als de school duidelijke problemen 
beschrijft die samen zouden hangen met dit intelligentieprofiel. Dit omdat een disharmonisch 
intelligentieprofiel een veel voorkomend verschijnsel is, waar wetenschappelijk discussie over is en dit niet 
altijd hoeft te leiden tot problemen in het schoolse functioneren. 
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- Taalachterstand 

- Problemen met de werkhouding 

- Moeite met plannen en organiseren, weinig overzicht 

 

• Genoemde onderwijsbehoeftes als reden voor de TLV aanvraag: 

- Omgeving met weinig prikkels, rustige omgeving 

- Kleinschaligheid 

- Structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid 

- Vaste docent /minder verschillende docenten 

- Directe aansturing op gedrag 

- Opbouwprogramma bij verzuim 

- Hulp bij de sociale interactie, internaliserend (hulp bij leggen en onderhouden van sociaal 

contact) 

- Hulp bij de sociale interactie, externaliserend (grensoverschrijdend gedrag verminderen, 

conflicthantering begeleiden) 

- Lotgenotencontact in het VSO 

- Eigen leerlijn, leren in eigen tempo 

- Intensievere hulp bij (plannen en organiseren van) het schoolwerk 

- Continu toezicht (met name ook in vrije situaties) 

- De aanvraag van de TLV wordt gedaan omdat de leerling in een 3 milieus voorziening wordt 

geplaatst en naar een daarbij behorende VSO-school gaat. 
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Resultaten: 
 

Algemene gegevens: 

• Voor leerlingen vanuit groep 8 die een meer dan een gemiddelde 

onderwijsondersteuningsvraag hebben kan er een arrangement Kansrijk VO aangevraagd 

worden. Leerlingen stromen dan in klas 1 in het voortgezet onderwijs in. Als het naderhand 

noodzakelijk is om een TLV VSO aan te vragen dan kan dit arrangement worden ingezet. 

 

• De TLV’s zijn aangevraagd in de volgende leerjaren: 

 

 

 
 

*n.v.t.: Het gaat hier om een ISK leerling bij wie niet beschreven staat in welk leerjaar hij zal 

instromen in het VSO. 

 

Er lijkt sprake te zijn van een logisch verloop. In klas 4 en 5 zijn er minder aanvragen omdat 

de meeste leerlingen waarschijnlijk al in een eerder stadium vastlopen en er in klas 5 minder 

leerlingen zijn dan in eerdere leerjaren. Dat er in klas 2 en 3 wat meer verwijzingen zijn dan 

in klas 1 lijkt ook logisch omdat scholen eerst verschillende interventies inzetten om te 

proberen de situatie van de leerling te verbeteren. Het verschil tussen het aantal aanvragen 

in klas 1, 2 en 3 is niet groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Het onderwijsniveau op het moment van de aanvraag is als volgt verdeeld: 
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N.v.t.: Het gaat hier om een ISK leerling bij wie niet beschreven staat op welk niveau hij zal 

instromen in het VSO.  

 

Opvallend is vooral het grote aantal verwijzingen van leerlingen dat onderwijs volgt op GL/TL 

niveau. Ten aanzien van de GL/TL leerlingen moet opgemerkt worden dat veel leerlingen uit 

deze groep aanvankelijk gestart zijn op de HAVO.  

 

Problematiek 

• Verdeling internaliserende problematiek en externaliserende problematiek 

 

Duidelijk is dat de groep leerlingen met internaliserende problematiek (66%) een groter aandeel 

heeft bij de TLV aanvragen dan de groep met externaliserende problematiek (38%). 
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• Aantal leerlingen met classificaties volgens het DSM classificatie systeem t.o.v. de totale 

groep leerlingen die is aangemeld voor een TLV 

 

Uit de gegevens wordt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de leerlingen die een DSM 

classificatie hebben gekregen een classificatie autisme (41%) of ADHD (36%) hebben gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

leerlingen met een DSM classificatie 



 Inhoudelijke analyse TLV’s via VO - schooljaar 2020-2021 –   pag. 10 

 

• Problematiek van de leerlingen 

 

 
 

Uit de gegevens blijkt dat scholen aangeven dat veel van de aangemelde leerlingen voor een 

TLV problemen hebben met de werkhouding, het plannen en organiseren van hun 

schoolwerk en het hebben van overzicht. Daarnaast is er bij ongeveer de helft van het aantal 

leerlingen (48%) sprake van schoolverzuim en laat een behoorlijk deel van de leerlingen 

problemen zien in de sociale interactie (respectievelijk 35% internaliserend en 36% 

externaliserend). 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Genoemde problematiek van de leerlingen bij de aanvraag van 
de TLV



 Inhoudelijke analyse TLV’s via VO - schooljaar 2020-2021 –   pag. 11 

 

Onderwijsbehoeftes 

 

• Onderwijsbehoeftes als reden voor de TLV aanvraag voor de totale groep: 

 

 

Ten aanzien van de beschreven onderwijsbehoeftes als reden voor de TLV aanvraag komt 

naar voren dat scholen vooral omschrijven dat de leerling behoefte heeft aan meer structuur, 

duidelijkheid en voorspelbaarheid dan binnen het regulier onderwijs geboden kan worden. 

Daarnaast wordt voornamelijk de behoefte aan een kleinschalige omgeving met weinig 

prikkels genoemd. Ten aanzien van de andere onderwijsbehoeftes komt met name de 

intensievere hulp naar voren die nodig is bij het plannen en organiseren van het schoolwerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Onderwijsbehoeftes als reden voor de TLV aanvraag 
voor de totale groep



 Inhoudelijke analyse TLV’s via VO - schooljaar 2020-2021 –   pag. 12 

 

• Onderwijsbehoeftes van de leerlingen met een classificatie autisme als reden voor de TLV 

aanvraag  

 

 

Uit de gegevens blijkt dat de meeste leerlingen met een classificatie autisme behoefte hebben aan 

meer structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid dan momenteel in het regulier onderwijs wordt 

geboden. Daarnaast heeft een grote groep van de leerlingen met een classificatie autisme behoefte 

aan een meer prikkelarme en kleinschalige onderwijsomgeving en behoefte aan meer ondersteuning 

ten aanzien van het plannen en organiseren van het schoolwerk. 
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• Onderwijsbehoeftes van de leerlingen met een classificatie ADHD als reden voor de TLV 

aanvraag 

 

Uit de gegevens blijkt dat de meeste leerlingen met een classificatie ADHD behoefte hebben aan 

meer structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid dan momenteel in het regulier onderwijs wordt 

geboden. Daarnaast heeft een grote groep van de leerlingen met een classificatie ADHD behoefte 

aan een meer kleinschalige en prikkelarme onderwijsomgeving en behoefte aan meer ondersteuning 

ten aanzien van het plannen en organiseren van het schoolwerk. Verder komt bij de groep leerlingen 

met een classificatie ADHD naar voren dat zij meer ondersteuning nodig hebben in de sociale 

interactie (met name gericht op het externaliserende gedrag hierbij). 
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Samenvatting van de bevindingen: 
 

Het arrangement Kansrijk VO is bedoeld om te stimuleren dat leerlingen bij wie er twijfels zijn over 

de haalbaarheid van plaatsing in het regulier voortgezet onderwijs toch een kans krijgen in het 

regulier onderwijs waar zij voorheen eerder naar het VSO verwezen zouden worden.                                                          

Dat voor een deel van de leerlingen die nu verwezen wordt naar het VSO wel op voorhand een 

arrangement Kansrijk VO is aangevraagd en voor een ander (groter deel) niet, roept vragen op.                                                                                  

Er kunnen diverse praktische en inhoudelijke oorzaken zijn waarom er voor een leerling niet in een 

eerder stadium een arrangement Kansrijk VO is aangevraagd. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn dat 

de school de mogelijkheden van het arrangement Kansrijk VO niet scherp op het netvlies heeft of dat 

scholen onderling verschillen wat betreft de mindset ten aanzien van het wel of niet aanvragen van 

een arrangement Kansrijk VO.                                                                                                                                 

Meer inhoudelijk zou het ook te maken kunnen hebben met de toelating van de leerling. Was de 

indruk bij de toelating van de leerling op school dat voldoende voldaan kon worden aan de 

onderwijsbehoeftes van de leerling en viel dit achteraf toch tegen? Is de problematiek in het VO 

onverwacht toegenomen t.o.v. het functioneren in het basisonderwijs? Is in de overdracht van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs niet voldoende duidelijkheid verkregen over de (ernst 

van de) problematiek en de ondersteuningsbehoefte? Mogelijk is er op dit punt nog winst te behalen 

in de overdracht vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.  

De TLV’s zijn verspreid over de verschillende leerjaren aangevraagd, waarbij er niet een opvallende 

uitschieter te vinden is en er sprake lijkt te zijn van een logisch verloop (in klas 4 en 5 minder 

aanvragen omdat de meeste leerlingen waarschijnlijk al in een eerder stadium vastlopen en er in klas 

5 minder leerlingen zijn dan in eerdere leerjaren). In klas 2 en 3 zijn er wat meer aanvragen gedaan 

dan in klas 1. Dit lijkt een logisch verloop aangezien de scholen eerst interventies inzetten om de 

situatie van de leerling te proberen te verbeteren en daarmee de tijd verstrijkt. Het verschil tussen 

het aantal aanvragen in klas 1, 2 en 3 is niet groot.  

Wat betreft de onderwijsniveaus valt op dat de groep van GL/TL leerlingen opvallend veel 

vertegenwoordigd is bij de verwijzingen naar het VSO. Hier is op dit moment geen duidelijke 

verklaring voor te vinden (het is niet duidelijk of dit een toevalligheid is of dat dit structureel naar 

voren komt). Wel valt op dat hier opmerkelijk veel afstromers bij zijn, leerlingen die aanvankelijk 

gestart zijn op HAVO niveau. 

Wat betreft de problematiek van de leerlingen gaat het in de meerderheid van de gevallen om 

leerlingen met internaliserende problematiek. Mogelijk zijn leerlingen met (forse) externaliserende 

problematiek al in eerder stadium verwezen naar het SO (al in de basisschoolperiode) en redden 

leerlingen met internaliserende problematiek zich vaak nog wel in het regulier basisonderwijs 

vanwege de kleinschaligheid, grotere mate van structuur en het minder ‘anonieme’ karakter van de 

basisschool. Als deze veronderstelling klopt zou het zo moeten zijn dat binnen het VSO er een relatief 

groter percentage leerlingen is met internaliserende problematiek t.o.v. de externaliserende 

problematiek dan dit binnen het SO het geval is. De flinke toename van het aantal leerlingen in 

bijvoorbeeld de LINK-klassen van de Ambelt lijkt dit beeld te bevestigen. Het is aan te bevelen hier 

nader onderzoek naar te doen. 

Uit onderzoek van o.a. Kohnstamm (rapport Niet thuisgeven: schooluitval vanuit het perspectief van 

leerlingen, 2019) met betrekking tot thuiszitters blijkt dat de overgang van het basisonderwijs naar 

het voortgezet onderwijs door deze leerlingen geregeld als erg groot wordt ervaren wat een risico 

oplevert op vastlopen.  
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Bij ongeveer de helft van de leerlingen voor wie een TLV is aangevraagd is er sprake van verzuim. 

Hierbij is de vraag wat oorzaak en gevolg is relevant: loopt de leerling eerst tegen problemen op 

school aan waarna de leerling gaat verzuimen of verzuimt de leerling eerst en ontstaan er daarna 

problemen op school? Hierbij is het ook van belang te onderzoeken of de leerling al opvallend 

verzuim liet zien op de basisschool en wat daar aan gedaan is en met welk effect.  

Opvallend is de grote groep leerlingen met een classificatie ADHD en ASS (respectievelijk 41% en 

36%). 

De verhouding van problemen in de sociale interactie wat betreft internaliserende problemen en 

externaliserende problemen hierbij is gelijk voor de gehele groep. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat veel scholen bij de leerlingen met met name autisme vooral het internaliserende, emotionele 

gedrag beschrijven (vooral overprikkeling en symptomen van angst en depressie) en minder de 

moeite met sociale contacten, hoewel wel duidelijk wordt dat ook op dit gebied problemen 

ondervonden worden (weinig aansluiting vinden vooral). Door de problemen op emotioneel vlak lijkt 

de leerling echter niet toe te kunnen komen aan het zich ontwikkelen ten aanzien van het sociaal 

functioneren en lijkt de school dit ook minder te beschrijven doordat de emotionele problematiek 

voorliggend is. 

Daarnaast wordt duidelijk dat veel leerlingen vastlopen op het gebied van de werkhouding en het 

hebben van overzicht en vaardigheden ten aanzien van planning en organisatie. 

Hoewel deze factor niet onderzocht is in de analyse om de genoemde redenen onder ‘Inleiding’ is het 

duidelijk dat veel leerlingen die verwezen worden naar het VSO te maken hebben met complexe 

thuissituaties. Dit speelt vaak een rol bij de problematiek die de leerling op school ervaart.                   

In de praktijk gebeurt het geregeld dat hulpverlening stopt net op het moment dat de leerling de 

overstap gaat maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, terwijl juist op dat 

kwetsbare moment in de ontwikkeling van de leerling hulpverlening vaak gewenst is. Het weer 

opnieuw opstarten van deze hulp kost dan vaak veel tijd wat niet ten goede komt aan de leerling. 

Wat betreft de onderwijsbehoeftes komt met name naar voren dat veel leerlingen behoefte hebben 

aan meer structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid dan binnen het regulier voortgezet onderwijs 

wordt geboden. Daarnaast wordt vooral de behoefte aan kleinschaligheid en een rustige, 

prikkelarme omgeving genoemd. In wat minder sterke mate komt naar voren dat de leerlingen 

behoefte hebben aan intensievere ondersteuning ten aanzien van het (plannen en organiseren van 

het) schoolwerk. Het is echter de vraag of leerlingen toe kunnen komen aan het ontwikkelen van 

executieve vaardigheden (zoals planning en organisatie) als het welbevinden onder grote druk staat. 

Meer ondersteuning bieden in het sociale contact wordt genoemd als onderwijsbehoefte. Dit komt 

sterker naar voren bij de leerlingen die een classificatie ADHD hebben dan bij de leerlingen die een 

classificatie autisme hebben en het gaat bij de leerlingen met een classificatie ADHD vooral om hulp 

bij het externaliserende gedrag in het sociaal functioneren. 
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Eindconclusie: 

Het zwaartepunt in de verwijzingen vanuit het regulier voortgezet onderwijs ligt bij internaliserende 

problematiek, waarbij relatief veel leerlingen een classificatie autisme hebben en/of ADHD. 

Samenhangend daarmee heeft deze groep leerlingen behoefte aan meer structuur, voorspelbaarheid 

en duidelijkheid dan in het regulier voortgezet onderwijs wordt geboden. Daarnaast hebben deze                                  

leerlingen een grote behoefte aan kleinschaligheid en een prikkelarme omgeving. Relatief veel 

leerlingen hebben problemen met de werkhouding en intensievere hulp nodig bij het plannen en 

organiseren van het schoolwerk.                                                                                                                          

(Mede) vanwege het vastlopen in het onderwijs ontstaan er bij deze leerlingen vaak klachten als 

angsten, depressieve gevoelens, verminderd sociaal contact en ontstaat er schoolverzuim. 
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Aanbevelingen:  
 

Wellicht kan er meer ingezet worden op preventie, verbeteren van de (warme) overdracht, 

maatwerk, mentoraat, hybride onderwijs, verzuimbeleid en casusregie: 

• Om meer preventief in plaats van curatief te werken zou onderzocht kunnen worden hoe de 

overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te verkleinen is en er betere 

hulp ingezet kan worden voor de leerlingen zodat zij een goede start maken in het 

voortgezet onderwijs. Vanuit dit goede begin zullen zij dan ook beter in staat zijn om 

executieve vaardigheden als planning & organisatie onder de knie te krijgen, wat zal 

bijdragen aan betere schoolprestaties en minder faalervaringen.                                                                                         

Onderzocht zou kunnen worden hoe de toelating van deze leerlingen in het VO versterkt kan 

worden, bijvoorbeeld door scholen onderling te laten uitwisselen hoe zij de toelating 

verzorgen en op welke punten daarvan te leren is van elkaar. De ervaring leert dat 

basisscholen tijdens de warme overdracht vaak meer relevante informatie aanleveren dan op 

papier is aangeleverd. Inzetten op versterken van de warme overdracht lijkt dan ook 

wenselijk (mogelijk kan dit ook met de ouders daarbij zodat vanaf de start gewerkt kan 

worden aan de (vertrouwens)relatie met de ouders).                                                                          

Verder kan het voor sommige leerlingen ook helpend zijn het basisonderwijs nog meer te 

betrekken tijdens bijvoorbeeld het eerste leerjaar (in de vorm van nazorg / gesprekken 

vanuit het basisonderwijs) en minder te denken in gescheiden systemen 

basisonderwijs/voortgezet onderwijs.                                                                                                          

Te denken valt ook aan inzet van projecten zoals ‘School’s cool’.  

 

• Daarnaast lijkt het wenselijk vanaf de start in het VO meer maatwerk (op alle niveaus) en 

een opbouwprogramma te bieden voor deze leerlingen waarbij er steeds meer eisen gesteld 

worden aan de leerling op het moment dat de leerling laat zien dit ook aan te kunnen.                                                                                            

Te denken valt aan een start in klas 1 in een kleinere klas, met minder verschillende 

docenten en eventueel andere pauzetijden of andere invulling van de pauze om meer rust en 

een vermindering van prikkels te creëren.                                                                                                                                          

Er kan gedacht worden aan een opbouw ten aanzien van het schoolwerk, bijvoorbeeld eerst 

huiswerk op school maken en pas later ook thuis. Dit vergroot de kans op een goede start en 

vermindert de kans op overvraging.    

 

• Ten aanzien van de signalering en analyse van (beginnende) problematiek zou het goed zijn 

de mentorondersteuning nog eens tegen het licht te houden. Hoe is de 

mentorondersteuning geregeld binnen de school? Zijn de mentoren voldoende in staat op 

tijd te signaleren en de problematiek goed te analyseren? Zo nee, welke randvoorwaarden 

ontbreken waardoor dit niet goed lukt? (bijvoorbeeld te weinig tijd, te weinig 

deskundigheid). Wat betekent dit voor wat de mentor nodig heeft om hiertoe wel in staat te 

zijn?  

Het zou goed zijn dat scholen onderzoeken (vooral door te reflecteren op eerdere casuïstiek) 

wanneer de eerste scheurtjes in het proces met de leerling zijn ontstaan: wanneer en 

waardoor wordt handelingsbekwaam handelingsverlegen?  

 

• Een vaste mentor die meegaat van klas 1 naar klas 2 of zelfs gedurende de hele 

schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs zou bij kunnen dragen aan meer continuïteit in 
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de begeleiding van de leerling. Er zijn ook scholen waar de leerling in de bovenbouw zelf een 

mentor mag kiezen. Voor sommige leerlingen kan het helpend zijn om te kijken wie binnen 

de school de beste ‘match’ heeft met de leerling om in de begeleiding te kunnen voorzien, 

dit hoeft niet automatisch de mentor of leerlingbegeleider te zijn. Juist voor deze leerlingen 

is vaak de relatie met de begeleider erg van belang, dus het is van belang te zorgen voor 

begeleiding door iemand die een klik met de leerling heeft. 

 

• De lockdowns tijdens de Corona pandemie hebben voor sommige leerlingen gunstig 

uitgepakt. Zij bleken baat te hebben bij het thuiswerken en de vermindering van prikkels. 

Wellicht is het meer structureel inzetten van hybride onderwijs mogelijk voor een groep 

leerlingen dat hier baat bij heeft, waarmee schooluitval voorkomen kan worden en geeft dit 

de leerling meer (mentale) ruimte om zich te ontwikkelen ten aanzien van executieve 

vaardigheden als plannen en organiseren en om zich te ontwikkelen op sociaal gebied. 

Daarbij is het van belang oog te hebben voor een zo optimaal mogelijke balans voor de 

leerling tussen onderwijs op school en onderwijs thuis om te voorkomen dat de leerling 

volledig thuis komt te zitten.  

 

• Voor wat betreft het verzuim blijft een goed verzuimbeleid essentieel. Het zou goed zijn bij 

leerlingen die verzuimen te reflecteren op het proces: zijn rond deze leerlingen tijdig de 

juiste stappen ondernomen? Had anders / eerder ingrijpen wellicht verschil kunnen maken? 

Wat is er voor nodig om dit de volgende keer scherper aan te pakken?  

 

• Gezien de complexe thuissituaties van veel leerlingen die verwezen worden naar het VSO is 

het van belang een sterk ondersteuningsteam binnen de school te faciliteren met een 

duidelijke taakafbakening per discipline en helderheid over de casusregie.                              

Daarnaast zou nog meer onderzocht kunnen worden welke helpende steunfiguren er zijn 

rond het gezin, zoals een familielid of vrienden en zouden deze meer betrokken kunnen 

worden bij de hulp aan de leerling en zijn of haar gezin. 

 

• Tot slot, het zou interessant zijn te onderzoeken hoe leerlingen de overstap vanuit het 

regulier voortgezet onderwijs naar het VSO hebben ervaren en op welke gebieden daar 

beter aan hun ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan. Ook dit kan richting geven aan 

de reguliere scholen op welke gebieden zij zich nog verder zouden kunnen ontwikkelen om 

beter tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen die nu 

naar het VSO worden verwezen. 


