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Overgang van po naar vo 
 
De overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs in Noord 
Kennemerland in schooljaar 2022-2023 
 

Een goede overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is van groot 
belang voor een succesvolle schoolcarrière.  

Voor u ligt de notitie overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in de regio Noord-
Kennemerland (alle scholen in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en Heiloo) voor het 
schooljaar 2022-2023. De notitie is geschreven voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren 
van basisscholen en voor mentoren, docenten en leden van een commissie van aanmelding van 
scholen voor voortgezet onderwijs en andere professionals die een rol spelen in de overgang. 

Ieder schooljaar vindt een evaluatie plaats van de overgang. Hierdoor werken we met elkaar aan 
het steeds beter maken van de overgang. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar juist voor alle 
kinderen/jongeren en hun ouders. Belangrijke inzichten die we opdoen vormen de basis voor 
aanpassingen en wijzigingen in proces, procedure en documenten. De notitie en bijbehorende 
documenten worden vervolgens vastgesteld door de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden.  

Leeswijzer 

De notitie heeft de vorm van een “oplegger”. Het bevat ten eerste een overzicht van belangrijke 
documenten (voor alle overstappende leerlingen), daarna volgt een overzicht van 
ondersteuningsmogelijkheden in het voortgezet onderwijs en de route daar naartoe (voor leerlingen 
met ondersteuningsbehoeften), het document sluit af met specifieke afspraken binnen de 
(onderwijs) regio Noord Kennemerland.  

Voor de leesbaarheid is gekozen om alleen de titel van de betreffende documenten en een korte 
beschrijving ervan op te nemen. Voor uw gemak voegen we een link toe. Alle documenten zijn te 
vinden op de websites van de samenwerkingsverbanden PO en VO. 

Kerndocumenten 
De meest gebruikte documenten zijn het Draaiboek en het formulier “warme overdracht” (met 
toestemmingsverklaring). Daarnaast is een aantal andere handige links en documenten toegevoegd.   

• Het Draaiboek is de jaarplanner voor het schooljaar; de data zijn bindend. Voor alle 
betrokken professionals bij de overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs is deze 
planning leidend bij het zetten van de juiste stappen in het proces. We verzoeken 
professionals om de planning op te nemen in de teamplanner/jaarplanning en in de eigen 
agenda! Klik hier voor het draaiboek.   

• Het formulier warme overdracht. Het formulier warme overdracht geeft weer welke 
informatie besproken gaat worden bij de overgang van een leerling van po naar vo. Iedere 
middelbare school biedt basis en extra ondersteuning. Het is belangrijk dat de basisschool 
zo goed mogelijk weergeeft welke ondersteuning de leerling nodig heeft, zodat de 
middelbare school dit kan organiseren. Klik hier voor het formulier warme overdracht.   
 

• De toestemmingsverklaring voor ouders t.b.v. de centrale warme overdracht. Klik hier voor 
de toestemmingsverklaring.   

https://www.swvnoord-kennemerland.nl/documents/15511
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/documents/15529
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/documents/15547


 

2 – Overgang po-vo in Noord-Kennemerland – schooljaar 2022-2023 

 

 

 

• De handreiking schooladvies. Basisscholen geven vóór 1 maart alle leerlingen een goed 
onderbouwd, schriftelijk vastgelegd schooladvies. De handreiking schooladvies helpt hierbij.  

• Het formulier aandachtspunten ondersteuning. Dit document geeft weer welke 
aandachtspunten er zijn bij het bespreken van ondersteuningsbehoeften. Klik hier voor het 
formulier aandachtspunten ondersteuning.   

Schoolkeuze en ondersteuningsmogelijkheden in het VO 
Ter voorbereiding op de overstap van leerlingen is het noodzakelijk om te weten hoe een 
schooladvies vorm krijgt, welke middelbare scholen er zijn en hoe de ondersteuning in het 
voortgezet onderwijs georganiseerd is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.  

In zijn algemeenheid geldt: Start op tijd! 

• Overzicht vo-scholen in regio Noord-Kennemerland (VO-gids). Leerlingen kunnen zich 
aanmelden bij de VO/VSO school van hun voorkeur. De VO-gids biedt een overzicht van 
middelbare scholen in de regio. Link naar overzicht. 

• Overgang po-vo nieuwkomersleerlingen. Voor nieuwkomersleerlingen is het extra 
belangrijk dat de overgang goed verloopt. Daarom is de route van po naar vo voor 
nieuwkomersleerlingen uitgewerkt in een separaat document. Klik hier voor het document.  

• Aanmelding individueel arrangement: Iedere leerling is uniek. Ondersteuningsbehoeften 
kunnen enorm verschillen. Heeft de leerling een vorm van intensieve ondersteuning nodig 
die de middelbare school niet kan bieden? Dan is een aanvullend individueel arrangement 
mogelijk. Dit maatwerkarrangement verschilt per jongere. De vorm wordt besproken met de 
middelbare school waar de leerling gaat starten. De middelbare school waar de leerling zich 
heeft aangemeld vraagt het arrangement aan bij het samenwerkingsverband VO Noord-
Kennemerland. Meer informatie hierover is hier te vinden. 

• Ondersteuningsmogelijkheden in het vmbo en praktijkonderwijs: Informatie over het 
tijdspad en het proces vind je in het draaiboek.  Iedere middelbare school biedt basis en 
extra ondersteuning. Leerlingen die hier baat bij hebben, kunnen zich aanmelden op hun 
voorkeursschool. Daarnaast heeft een aantal middelbare scholen specifieke (bovenschoolse) 
arrangementen en voorzieningen. De aanmelding en route hiernaartoe verloopt iets anders 
dan bij reguliere aanmeldingen. Hieronder treft u een overzicht met uitleg:  

o Aanmelding Praktijkroute vmbo PCC: Leerlingen op de grens vmbo/PrO kunnen 
terecht bij de praktijkroute vmbo op het PCC. De praktijkroute is een speciaal 
programma voor leerlingen die om diverse redenen moeite hebben met het 
reguliere (veelal theoretische) vmbo bb programma. Het gaat dus om leerlingen die 
het groeipotentieel hebben om toe te werken naar een vmbo bb diploma. Deze 
leerlingen krijgen (indien nodig) een aangepast programma met een meer 
praktijkgericht lesaanbod en voldoende ondersteuning. Klik hier voor de  
aanmeldingsroute.  

o Aanmelding praktijkonderwijs De Viaan of Focus: Leerlingen met een 
praktijkonderwijsadvies kunnen terecht bij praktijkscholen Viaan en Focus. Ouders 
kunnen hun kind aanmelden bij de voorkeursschool. De school doet vervolgens een 
aanvraag bij het samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland. Meer informatie 
vindt u hier. 

 
 
 

https://www.vanponaarvo.nl/schooladvies/
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/documents/15583
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/documents/12287
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/documents/15601
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/articles/487
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/articles/2306
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/119-procedures-draaiboeken-etc/welcome#css_text_widget_2083
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o Aanmelding Structuur-klas op De Viaan: Praktijkschool De Viaan heeft tevens een 
structuur-klas (voor leerlingen met niveau praktijkonderwijs en een 
internaliserende, specialistische ondersteuningsbehoefte). Ouders kunnen hun kind 
aanmelden op De Viaan. De Viaan verzorgt vervolgens de aanvraag bij het 
samenwerkingsverband.   

o Aanmelding VSO:  De Spinaker Alkmaar, Heliomare College Alkmaar en Heliomare 
College Heemskerk bieden jongeren voortgezet speciaal onderwijs. Voor deze 
scholen is een toelaatbaarheidsverklaring VSO nodig. De basisschool vraagt dit aan 
via TOP dossier. Klik hier voor meer informatie. 

• Ondersteuningsmogelijkheden havo/vwo scholen: Iedere middelbare havo/vwo school 
biedt basis en extra ondersteuning. Leerlingen die hier baat bij hebben kunnen zich 
aanmelden op hun voorkeursschool. Er is geen aanvraag bij het samenwerkingsverband 
nodig. Daarnaast biedt een aantal middelbare scholen intensieve of specialistische 
(bovenschoolse) arrangementen en voorzieningen. Hiervoor is wel een aanvraag bij het 
samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland nodig. Hieronder treft u een overzicht van 
de voorzieningen/arrangementen met uitleg:  

o Aanmelding Traject Plus klas Willem Blaeu: De Trajectplusklas op het Willem Blaeu 
is voor leerlingen in de onderbouw van HAVO/VWO die nog niet in een reguliere 
klas, ook niet met extra ondersteuning, kunnen meekomen. Zij hebben het nodig 
om eerst in een kleine klas te functioneren, met weinig wisselingen van docenten, 
lokalen en intensieve begeleiding op pedagogisch en didactisch gebied. Meer 
informatie over de Trajectplusklas en de aanmeldingsroute vindt u hier. 
 

o Aanmelding Intermezzo Murmellius Gymnasium: Is een kind klaar met de 
basisschool? Heeft hij/zij intelligentieniveau vwo? Maar is hij/zij nog niet klaar voor 
het voortgezet onderwijs? Dan is Intermezzo (een tussenjaar) op het Murmellius 
Gymnasium misschien passend. Meer informatie over Intermezzo en de 
aanmeldingsroute vindt u hier. 
 

o Aanmelding VSO havo/vwo: Havo/vwo scholen voor voortgezet speciaal onderwijs 
bevinden zich in naastgelegen samenwerkingsverbanden. Dit zijn: VSO Heliomare 
College in Heemskerk en VSO Daaf Geluk in Haarlem. Voor deze scholen is een 
toelaatbaarheidsverklaring VSO nodig. De basisschool vraagt dit aan via TOP dossier. 
Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/115-top-dossier/welcome
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/48-trajectplusklas/welcome
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/articles/1301
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/115-top-dossier/welcome
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• Hulp bij het kiezen van de school die passende ondersteuning kan bieden 
Is niet duidelijk welke school het beste past bij een leerling, gezien zijn/haar 
ondersteuningsbehoeften?  

o Overleg met consulenten passend onderwijs 
Beide samenwerkingsverbanden hebben een team van consulenten passend 
onderwijs. De basisschool benadert eerst de PO consulent van de eigen school. 
Hij/zij overlegt met de consulent van het voortgezet onderwijs indien nodig. Het 
team van het voortgezet onderwijs is voor vragen bereikbaar. 

o Aanvullende toetsing voor leerlingen op de grens vmbo/praktijkonderwijs 
Voor leerlingen met een schooladvies praktijkonderwijs of leerlingen waarbij 
getwijfeld wordt over advisering tussen VMBO en praktijkonderwijs is de 
aanvullende toetsing ingericht. Basisscholen kunnen leerlingen hiervoor aanmelden. 
Klik hier voor informatie.  

o Een specialist mee laten denken 
Naast de consulenten passend onderwijs, heeft het samenwerkingsverband VO ook 
twee specialisten die mee kunnen denken.  

 Voor leerlingen op de grens vmbo/praktijkonderwijs is dit Han Bart 
(h.bart@de-viaan.nl). ` 

 Voor (hoog)begaafde leerlingen is dit Ingrid Twaalfhoven 
(itwaalfhoven@swvnk.nl).  

 

 
 
 
  

https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/110-team-passend-onderwijs/welcome
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/articles/2418
mailto:h.bart@de-viaan.nl
mailto:itwaalfhoven@swvnk.nl
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Specifieke afspraken binnen Noord Kennemerland1 
In Noord-Kennemerland gelden de volgende specifieke afspraken:  

• Wet- en regelgeving 
De procedure gaat uit van de huidige regelgeving rondom de overgang po-vo, zoals vermeld 
op de website.  Die biedt de meest recente informatie en nuttige handreikingen, 
bijvoorbeeld voor het opstellen en evalueren van het schooladvies, informatie over welke 
leerlingen niet verplicht zijn tot deelname aan de eindtoets en informatie over de 
zorgplicht. De website van po naar vo: www.vanponaarvo.nl 

• Aanmelding 
Ouders melden hun kind aan bij de voorkeursschool. Indien de leerling een 
ondersteuningsbehoefte heeft, dan heeft de school van aanmelding zorgplicht. Dit betekent 
dat de school onderzoekt of zij zelf de benodigde ondersteuning kunnen bieden en anders – 
samen met ouders en kind – een school zoekt dit wel kan bieden.  

• Specifieke arrangementen en voorzieningen 
Voor bepaalde arrangementen en voorzieningen is een toekenning van het 
samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland nodig. De basisschool dient deze van te 
voren aan te vragen bij het samenwerkingsverband. De aanvragen verlopen via het TOP 
dossier, klik hier voor meer informatie en werkwijzen.  

• Gegevens overdracht via OSO 
Gegevensoverdracht verloopt via Overstapservice Onderwijs (OSO). Overgedragen wordt:  

o NAW-gegevens  
o Advies van de basisschool  
o Toetsgegevens van de laatste drie leerjaren (groep 6/7/8)  
o Het Formulier Warme Overdracht voor de overgang po-vo (toevoegen in OSO als 

bijlage). Let op: het specifieke deel in ieder geval invullen voor leerlingen met lichte 
ondersteuningsvraag.  

o Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte: Groeidocument/TOP-dossier 
meezenden (ook toevoegen in OSO als bijlage).  
 

NB: Onderwijskundig rapport is een wettelijke term. In Noord-Kennemerland vormen het 
overstapdossier + formulier warme overdracht formulier samen het onderwijskundig rapport.  
 

• Centrale Warme Overdracht (CWO) 
Iedere leerling wordt in een ‘warme’ overdracht’ besproken. Dit betreft een persoonlijke 
toelichting tussen de leraar van groep 8 en/of intern begeleider en de vertegenwoordiger 
van de school voor het voortgezet onderwijs waar de leerling naartoe gaat op basis van het 
warme overdrachtsformulier (WOF).  
In de regio Noord-Kennemerland vindt de warme overdracht van álle leerlingen centraal en 
digitaal plaats op twee dagen (één voor Heerhugowaard en één voor Alkmaar). De po-
scholen en vo-scholen worden hierover jaarlijks geïnformeerd via de contactpersonen uit de 
Netwerkgroep 10-14. De data van de CWO worden bij de start van het schooljaar bekend 
gemaakt. 

 
1 De specifieke afspraken voor NK worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld door de Netwerkgroep 10-14, 
onderdeel van het SWV PO & VO.  
 

http://www.vanponaarvo.nl/
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/115-top-dossier/welcome
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Verwijzende links  
 

• Wat moet/mag er in een schooladvies? https://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/2012-08-
01  

• De handreiking schooladvies: https://www.vanponaarvo.nl/wp-
content/uploads/2014/12/Brochure-Schooladvies.pdf  

• Simulatie schooladvies: Voor groep 8 leerkrachten is er een simulatie rondom schooladvies 
van de inspectie. Hier krijg je inzicht wat je als leerkracht meeweegt in je advies. (denk 
aan opleidingsniveau van ouders, veel/weinig hulp thuis) 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-
basisschooladvies  

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/2012-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/2012-08-01
https://www.vanponaarvo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Brochure-Schooladvies.pdf
https://www.vanponaarvo.nl/wp-content/uploads/2014/12/Brochure-Schooladvies.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-basisschooladvies
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-basisschooladvies
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