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Onderwerp: REA-Topklas en overgang VSO-MBO 
 

 
Kennisnemen van: 
Implicaties van het stoppen van de REA-Topklas voor doorstroom jongeren Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO) naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 
 
Inleiding: 
 De REA-Topklas was een schakeljaar tussen het VSO en het MBO voor jongeren 

met een beperking. De doelgroep van de REA-Topklas waren gediplomeerde 
leerlingen van het VMBO Theoretische Leerweg met autisme, die op sociaal-
emotioneel vlak extra begeleiding nodig hebben. Zij werden in de REA-Topklas 
voorbereid op het MBO. 

 In overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 (Leiden 
e.o.), het ID-college, het Leo Kannerschool, ROC Leiden en de gemeente Leiden is in 
juni 2016 besloten de REA Topklas te stoppen. Deze partijen hebben afspraken 
gemaakt om jongeren die normaal in aanmerking kwamen voor de REA-Topklas met 
extra begeleiding in te laten stromen in het MBO, zie hiervoor bijlage ‘Voorstel 
alternatief traject succesvolle landing VSO leerlingen in MBO’.  

 wethouder Gotink heeft in het PHO-Maatschappij van 24 augustus  de vraag gesteld 
hoe de overstap van jongeren met een beperking naar het MBO verloopt nu de REA-
Topklas opgeheven is. Het RBL heeft geïnventariseerd wat de stand van zaken is. 

 
Kernboodschap: 
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 (Leiden e.o.) geeft aan dat 
door het opheffen van de REA-Topklas twee leerlingen in Leiden e.o. door hun beperking 
niet geplaatst konden worden in het reguliere MBO. De andere jongeren zijn met 
passende ondersteuning op het MBO geplaatst. Het samenwerkingsverband V(S)O Duin- 
en Bollenstreek heeft niet in beeld of er nog andere jongeren zijn die door het stopzetten 
van de REA-Topklas niet toegelaten zijn tot het MBO. 
 
De Leo Kannerschool heeft de afgelopen jaren de meeste leerlingen aan de REA-Topklas 
geleverd. Dit jaar kwamen 13 leerlingen in aanmerking voor de REA-Topklas. Van hen 
zijn 12 leerlingen met passende begeleiding in het reguliere MBO geplaatst. De Leo 
Kannerschool geeft aan dat voor deze leerlingen het tussenjaar in de REA-Topklas een 
essentiële voorbereiding is voor de overstap naar het MBO. Of de overstap naar het MBO 
voor deze 12 jongeren slaagt, zal komende tijd moeten blijken. Zij blijven deze jongeren 
de komende tijd volgen. 
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De Leo Kannerschool, locatie PC-Hooftcollege, geeft aan dat zij voorgaande jaren geen 
leerlingen leverde aan de REA-Topklas. Wel hebben zij dit jaar 4 jongeren met 
uitstroomperspectief onderwijs gehad die door gedragsproblemen niet aangenomen zijn 
op het MBO.  
 
Consequenties: 
Het opheffen van de REA-Topklas zorgt dit jaar dat slechts enkele jongeren niet over 
kunnen stappen naar het MBO. Met een warme overdracht en extra begeleiding op maat, 
bleek plaatsing toch mogelijk. Of deze extra begeleiding voldoende is voor een succesvol 
schooljaar in het MBO, zal komende maanden blijken.  
 
In het onderzoek naar het stopzetten van de REA-Topklas bleek dat het beeld leeft dat 
jongeren met een VMBO-diploma door beperkingen of gedragsproblemen niet aankomen 
op het MBO. Het RBL neemt het op zich om dit beeld te onderzoeken. Uitkomsten 
verwachten we in december met het PHO te kunnen delen.   
 
Vervolg 
In het volgende PHO Maatschappij van 12 oktober komt Klaske Apperloo (Adjunct 
Directeur Domein Oriëntatie & Toeleiding ID College) toelichting geven op de begeleiding 
van jongeren in het MBO.  
 
In december brengt het RBL in beeld of de passende begeleiding in het MBO voldoende 
is geweest voor een succesvolle start voor de jongeren die andere jaren naar de REA-
Topklas gingen.  
Ook brengt het RBL in beeld hoeveel  jongeren met een VMBO diploma in het schooljaar 
2015-2016 niet zijn aangekomen op het MBO.  
 
Bijlage:  
Voorstel alternatief traject succesvolle landing VSO-leerlingen in het MBO. 


