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Wat is Samenwerkingsverband Koers VO?

VO

In Samenwerkingsverband Koers VO werken de vo-scholen
van deze samenwerking is dat leerlingen goede ondersteuning
krijgen bij het volgen van onderwijs. Als het kan op een
vo-school. Als het nodig is op een vso-school.
Het belangrijkste doel van Koers VO is dat elke leerling in de
regio Rotterdam op een school zit die bij hem past. Zo werken we
samen aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere!
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U heeft met de school van uw zoon of dochter gesproken
over de mogelijkheid van voortgezet speciaal onderwijs
voor uw kind. Waarschijnlijk kan een school voor vso
uw kind op dit moment beter ondersteunen.

Hoe komt de beslissing tot stand?
De adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid van Samenwerkingsverband
Koers VO beoordeelt de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring vso.
De deskundigen bekijken goed of de steun die uw kind nodig heeft alleen op een
vso-school te vinden is, of ook op een vo-school.
De aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring vso worden vaak positief
beoordeeld. Dit betekent dat u een brief van Koers VO ontvangt waarin staat dat uw
kind een toelaatbaarheidsverklaring vso krijgt.

Er zijn verschillende situaties

Een enkele keer komt het voor dat er geen toelaatbaarheidsverklaring vso wordt

situatie 1 uw kind zit in groep 8 van de basisschool en gaat naar de middelbare

afgegeven, omdat een vo-school de benodigde ondersteuning kan bieden.

school. U heeft met de basisschool gesproken over de mogelijkheid van vso, waar uw
kind de ondersteuning kan krijgen die hij/zij nodig heeft. U meldt uw kind aan bij een

Wat doen ouders of verzorgers?

vso-school.

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring vso heeft gekregen, kunt u uw kind officieel

situatie 2 uw kind zit in groep 8 van de basisschool en gaat naar de middelbare

aanmelden bij een vso-school. In de toelaatbaarheidsverklaring van Koers VO staat ook

school. U meldt uw kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs (vo-school).

welke vso-scholen goed passen bij uw kind. U kunt zelf een afspraak maken om op

De school onderzoekt of zij passende ondersteuning kan geven en komt tot de

deze scholen te gaan kijken. Het is heel belangrijk dat u zelf uw kind zo snel mogelijk

conclusie dat dit niet gaat lukken. De vo-school bespreekt met u dat uw kind

aanmeldt bij een van deze vso-scholen. De school die de toelaatbaarheidsverklaring

waarschijnlijk beter ondersteund kan worden op een vso-school.

heeft aangevraagd kan dit niet voor u doen.

situatie 3 uw kind zit op een vo-school. Deze school heeft geprobeerd om uw kind

De vso-school waar uw kind naartoe gaat, maakt een plan. Daar staat in hoe ze

de ondersteuning te geven die bij hem/haar past, maar komt tot de conclusie dat dit

uw kind gaat ondersteunen. De school bespreekt dit plan minimaal één keer per jaar

niet voldoende is. De vo-school bespreekt met u dat uw kind waarschijnlijk beter

met u. Het kan zo zijn dat uw kind later misschien weer terug kan naar een vo-school.

ondersteund kan worden op een vso-school.

Niet of juist wel tevreden?
Wat doet de school?

Vindt u dat de procedure wel of niet goed is verlopen? Laat het weten aan de mensen

situatie 1 de vso-school waar uw kind is aangemeld vraagt een toelaatbaarheids-

van Koers VO. Zij bespreken met u wat er speelt en zoeken naar manieren om hun

verklaring vso aan.

werk te verbeteren. Koers VO is benieuwd naar uw ervaringen.

situatie 2 de vo-school waar uw kind is aangemeld vraagt een toelaatbaarheidsverklaring vso aan.

Meld ervaringen en verbeteringen rond procedures van Samenwerkingsverband

situatie 3 de vo-school waar uw kind zit vraagt een toelaatbaarheidsverklaring

Koers VO bij Meldpunt Uit Koers? via www.koersvo.nl/ouders. U kunt hier vragen

vso aan.

om contact. Binnen drie werkdagen krijgt u een reactie (niet in schoolvakanties).

U bent betrokken bij de aanvraag. Als het goed is, heeft u de aanvraag voor de

Er is ook een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het afgeven of afwijzen

toelaatbaarheidsverklaring ondertekend. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan

van een toelaatbaarheidsverklaring. U kunt dit bezwaar naar Koers VO sturen.

uw kind niet naar het voortgezet speciaal onderwijs. U kunt de toelaatbaarheids-

Zij sturen het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheids-

verklaring niet zelf aanvragen.

verklaring sbo/(v)so.

