
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Overgang VSO - MBO 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
    

3. Regionaal belang Creëren van een sluitend vangnet voor jongeren 
in een kwetsbare positie in onze regio. Door een 
goede overgang van het Speciaal Onderwijs naar 
het mbo kunnen deze jongeren hun 
startkwalificatie halen. 
 
 

4. Behandelschema: 
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Datum: 
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5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rond 
de overgang VSO-MBO.  

2. Gemeenten te adviseren de overgang VSO – 
MBO op de ontwikkelagenda’s van het  
OOGO te zetten. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

NVT 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Op 28 september 2016 is de informatienota  
over de implicaties van het stoppen van de REA 
Topklas besproken. ROC Leiden en ID-College 
hebben hier op 12 oktober een toelichting over 
gegeven. Mw. Bloemen heeft op 9 december de 
vraag gesteld hoe het gaat met de gemaakte 
afspraken omdat zij een signaal heeft ontvangen 
dat een aantal leerlingen thuis zit. Het RBL heeft 
dit samen met haar partners uitgezocht. Het RBL 
adviseert de gemeenten de overgang VSO – MBO 
op de ontwikkelagenda’s van het  OOGO te 
zetten. 

8. Inspraak Nee 
   



 

9. Financiële gevolgen   Geen gevolgen voor begroting van RBL 
Holland Rijnland 

   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO  
 
 
 
 
 
 
 

Auteur:  Robbert Smakman 
Organisatie:  RBL Holland Rijnland 
 

 
Onderwerp: 
Ontwikkelingen overgang Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - MBO  
 

 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen rond de overgang VSO-MBO.  
2. Gemeenten te adviseren de overgang VSO – MBO op de ontwikkelagenda’s van 

het OOGO te zetten. 
 

Inleiding: 
Op 28 september 2016 is de informatienota in het Portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij besproken over de implicaties van het stoppen van de REA-Topklas. Op 12 
oktober hebben Klaske Apperloo (ID-College) en Angela van Steijn (ROC Leiden) een 
toelichting gegeven over de begeleiding van jongeren die vanuit het VSO de overstap 
maken naar het MBO.  
 
Tussen de Leo Kanner Onderwijsgroep, het ROC Leiden en het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO 2801 is afgelopen zomer een alternatief traject gemaakt voor 
jongeren die de overstap van het VSO naar het MBO maken (zie bijlage 1).  
 
Mevrouw Bloemen heeft in de het PHO Maatschappij van 9 december de vraag gesteld 
hoe het gaat met de gemaakte afspraken omdat zij een signaal heeft ontvangen dat een 
aantal leerlingen thuis zit. 
 
Beoogd effect: 
Knelpunten oplossen voor jongeren uit het VSO met onderwijsperspectief die na 
overgang naar het reguliere MBO (dreigen) uit(te)vallen. 
 
Argumenten: 
Zie bijgaand memo van het RBL en de bijlage. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
 
Financiën:  
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van het RBL of Holland Rijnland. 
 

Vergadering: PHO 
Datum: 12 april 2017  
Tijd: 9:00-12:00 
Locatie: Raadzaal Voorhout, gemeente Teylingen 
Agendapunt: 05 
Kenmerk: Overgang VSO-MBO 



 

Communicatie: 
Over individuele casuïstiek van VSO-leerlingen wordt niet publiekelijk gecommuniceerd. 
Gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verantwoordelijk 
voor communicatie over punten die op de OOGO-agenda staan. 
 
Evaluatie: 
Knelpunten in de overgang VSO-MBO kunnen voortaan direct besproken worden met het 
onderwijs in de OOGO’s en bijbehorende vooroverleggen. De monitoring van de 
gemaakte afspraken vindt hier plaats. 
 
Bijlagen: 
05a. Memo overgang VSO-MBO 
05b. Bijlage: Voorstel alternatief traject succesvolle landing VSO leerlingen in MBO 


