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Met grote dank aan 



Opening

Op 6 december ontmoetten schoolleiders, afdelingsleiders, teamleiders, zorgcoördinatoren en 
orthopedagogen VSO en PrO, loketten en commissies passend onderwijs, begeleiders passend onderwijs en 
directeuren samenwerkingsverbanden van de regio Utrecht elkaar bij Beukenrodeonderwijs in Doorn. 

Dagvoorzitter Harry Emmerzaal, directeur van het SWV Zuidoost: ‘We hebben op verschillende manieren 
geïnvesteerd in het in kaart brengen van het dekkend aanbod in de regio Utrecht. Dit is niet alleen 
waardevol voor de leerlingen en ouders op zoek naar een passende plek in het VSO en PrO, ook wij weten 
elkaar steeds beter te vinden. De samenwerkingsverbanden, loketten en commissies passend onderwijs 
stemmen steeds meer met elkaar af, de uitdaging is nu om te kijken hoe we gebruik kunnen maken van 
elkaars expertise.’

VSO regio Utrecht in beeld
Het VSO aanbod in de regio Utrecht is
uiteenlopend, om een impressie te krijgen van de
mogelijkheden is er gewerkt aan deze Prezi waarin
de VSO scholen in vogelvlucht langs komen.

Factsheet VSO en PrO regio Utrecht
Bekijk de factsheet voor een overzicht van de
profielen van de VSO en PrO scholen in de regio
Utrecht. Op 6 december is deze verder aangevuld
met de uitstroom profielen. De geactualiseerde
factsheet zal eind januari 2017 beschikbaar zijn.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen door worden
gegeven via n.bartelink@sterkvo.nl

https://prezi.com/skd9t_p1p2ty/vso/
http://www.sterkvo.nl/doc/nieuwsbrieven/Factsheet VSO en PrO - sept 2016.pdf
mailto:n.bartelink@sterkvo.nl


Ontwikkelingen en kansen

Onderzoek dekkend aanbod regio Utrecht
Ank Jeurissen, directeur SWV Sterk VO, stipte aan dat Oberon en KBA voortgang maken
met hun onderzoek naar dekkend aanbod in de regio Utrecht. Enkele scholen hebben nog
niet gereageerd op hun oproep voor deelname aan het onderzoek, een verzoek aan allen
om dat waar nodig nog te doen. Vragen en reacties hierover kunnen gestuurd worden naar
de directeuren van het eigen samenwerkingsverband.

De Overstap regio Utrecht
Het project De Overstap is een samenwerking tussen het VO, MBO en leerplicht in de regio
Utrecht. De overstap doet er alles aan om de overstap van leerlingen van het V(S)O naar
het MBO zonder hindernissen te laten verlopen. De overstap van kwetsbare leerlingen
vanuit het VSO naar het MBO kan op onderdelen nog beter, zoals ook de cijfers laten zien.
Schoolleiders die de overstap van hun leerlingen willen monitoren in Aanmelding in Beeld
kunnen een inlog aanvragen via de projectleider m.veenstra@auditconnect.nl.

In het voorjaar van 2016 en de startbijeenkomst in november is vanuit het projectteam De
Overstap een sessie georganiseerd met VSO en PrO scholen om deze overstap te
versterken. Dit heeft geresulteerd in enkele focuspunten die in 2017 worden opgepakt. Op 9
februari 2017 is er vervolgsessie gepland om deze focuspunten verder uit te werken. Alle
VSO en PrO scholen ontvangen eind december hier een uitnodiging voor.

Klik hier voor de presentatie.

mailto:m.veenstra@auditconnect.nl
http://www.sterkvo.nl/doc/sfeerverslagen/16.1206 Conferentie VSO en PrO regio Utrecht.pptx


Terugplaatsing van VSO naar regulier VO

Beukenrode
Kees de Bruin geeft aan dat de overstap voor de HAVO-leerlingen een gegeven is omdat Beukenrode geen HAVO-diploma
mogelijkheden heeft. De ervaring is dat terugplaatsing soms een defensieve reactie oproept bij reguliere VO-scholen, meestal 
vanwege onbekendheid met de VSO-scholen. Uiteindelijk lukt het vaak wel om de leerlingen te schaken naar HAVO-onderwijs.

Berg en Bosch
Rob Damwijk vertelt over hun pilot waarbij ze streven naar 15% terugplaatsing van leerlingen naar regulier VO. Daarnaast sprak 
hij over de cursus die zij aanbieden voor de VO-scholen van samenwerkingsverband Zuid Utrecht over autisme en hoe je 
hiermee omgaat.

OPDC Utrecht link naar filmpjes
Rita Portman, begeleider passend onderwijs van het OPDC, toont een compilatie van de portretten die onlangs zijn gemaakt van 
OPDC leerlingen waarbij zij zelf vertellen wat ze geleerd hebben. De filmpjes zijn op de website van het OPDC te zien en kunnen 
ondersteunend zijn in de communicatie naar ouders. Daarnaast vertelt zij in vogelvlucht over de fases die doorlopen worden bij 
leerlingen die teruggeplaatst worden naar het OPDC: beslissingsfase en plaatsingsfase. 

Stip VSO
Aan de hand van een casus illustreert Astrid Lotte hoe zij een van hun leerlingen hebben geschakeld naar praktijkonderwijs. Ze 
geeft aan dat het heel belangrijk is dat de omgeving van de leerling ook achter de overstap staat en dat er goed in kaart moet 
worden gebracht wat de leerling precies nodig heeft. 

http://www.opdc-utrecht.nl/


Terugkoppeling deelsessies casuïstiek 

De tafelvoorzitters van de deelsessie gaven een korte terugkoppeling tijdens de plenaire afsluiting:

“Alles valt of staat met samenwerken. We moeten ervoor zorgen dat we de overstappen stroomlijnen. Ook is er 
gesproken over de mogelijkheid van een gemeente makelaar, deze zou een rol kunnen spelen in casussen die 
vastlopen.“

“We moeten ons realiseren dat soms eerst hulp nodig is voordat onderwijs aan de orde is. In sommige situaties 
komt het voor dat betrokkenen elkaar in de klem houden, de vraag is hoe je daarmee omgaat en hoe je dat in 
het belang van het kind kan doorbreken.”

“Onderwijs is soms niet mogelijk, dan is het lastig om te begeleiden. Vertrouwen is hierin belangrijk: 
waarnemen, aansluiten, toevoegen en samenwerken!”

“Het valt op dat je veel van elkaar kunt leren. Aan tafel zaten deelnemers van cluster twee en collega’s van 
samenwerkingsverbanden, samen kom je weer tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.”



Opbrengsten deelsessies

Tijdens het regionaal overleg van de loketten en commissies passend onderwijs op 12 december is de terugkoppeling van de deelsessies 
besproken, hieruit zijn de volgende opbrengsten geformuleerd:

Vooral in casussen waar leerlingen en/of ouders meerdere negatieve ervaringen hebben gehad, komt het voor dat partijen elkaar in de 
greep houden. In veel gevallen is er niet alleen sprake van een onderwijsvraagstuk maar gaat het ook om systeemproblematiek. Om dit 
te doorbreken helpt het als je een externe/nog niet betrokken partij erbij kan halen om dat te doorbreken. Deze partij kan dan werken 
aan het wederzijdse vertrouwen om weer in beweging te komen en oplossingen te verkennen.

In sommige gevallen is onderwijs even niet aan de orde, het is belangrijk dat dit tijdig geconstateerd wordt. De vervolgstap is om de 
partijen in stelling te brengen die op dat moment aan zet zijn. De uitdaging is om deze casussen te blijven begeleiden tot er wel weer 
ruimte is voor onderwijs. Belangrijk vraagstuk hierbij is het onderscheid tussen onderwijs en zorg en hoe de bijbehorende geldstromen 
worden ingezet en afgestemd.

De invulling van zorgplicht laat soms te wensen over. Het komt voor dat scholen aangeven dat ze vol zitten, de afspraak is dat zij dan 
actief met leerling en ouders op zoek gaan naar een passende plek. Dit geldt zowel bij aanmeldingen op het VSO als bij terugplaatsing 
vanuit het VSO naar het reguliere VO. Wanneer dit proces onverhoopt stagneert is het van belang om op te schalen naar schoolleiders 
en de samenwerkingsverbanden. In enkele gevallen kan zorgplicht een belemmerende factor zijn: VSO scholen willen de leerling soms 
wel een kans geven maar durven het niet aan omdat ze geen vervolgstap voor ogen hebben in het geval zij de leerling toch niet de
ondersteuning kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. In dit kader wordt ook wel eens nagedacht over een gezamenlijke zorgplicht,
gedragen door het samenwerkingsverband en niet alleen door de school. 
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