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Terugplaatsingsbeleid vso-vo 
 

Aanleiding 
Koers VO ziet graag dat jongeren onderwijs volgen op de meest passende onderwijsplek, een plek 
waar de jongere en ouders zich goed (bij) voelen. 
Daarnaast vindt Koers VO het belangrijk dat leerlingen zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk 
gebruik maken van het vso. Deze uitgangspunten dienen als aanleiding om beleid te ontwikkelen 
waarbij terugplaatsing van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs gestimuleerd en zo veel 
mogelijk gerealiseerd wordt. In de praktijk wordt op dit moment gezien dat terugplaatsingen van 
speciaal (voortgezet) onderwijs naar regulier onderwijs nog moeilijk tot stand komen en dat men hier 
nog niet altijd even op alert is.  
Gezien de ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs zal er meer aandacht zijn voor de uitbreiding van 
de ondersteuningsmogelijkheden binnen het regulier onderwijs en zal er meer samenwerking (nodig) 
zijn tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het hanteren van 
terugplaatsingsbeleid zal deze ontwikkelingen versnellen en optimaliseren. Het gebruik van 
terugplaatsingsbeleid heeft, naar verwachting, een aantal mooie neveneffecten: Verbindingen tussen 
scholen worden gelegd, er is meer zicht op elkaars mogelijkheden en scholen leren van elkaar m.b.t 
het (vergroten van het) eigen ondersteuningsaanbod. 
 
Daarnaast worden vanaf schooljaar 2021-2022 toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor het vso zo 
veel mogelijk afgegeven voor de gehele schoolloopbaan. Hierdoor is er na het aflopen van een tlv 
geen automatisch herijkmoment meer, maar zullen de gedragsdeskundigen en Koersconsulenten met 
de vso-scholen in gesprek gaan over wat er nodig en mogelijk is met betrekking tot de duur van het 
verblijf in het vso en het eventueel terugplaatsen van leerlingen naar regulier onderwijs. Zie ook het 
richtlijnenoverzicht. 2021-05-27-Richtlijn-afgifteduur-tlv-binnen-swv-Koers-VO-DEF-website.pdf (koersvo.nl) 
 
Een andere aanleiding voor het opstellen van een terugplaatsingsbeleid is dat de wet op het 
voortgezet onderwijs voorschrijft dat het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband de 
procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing vanuit Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(vso) naar het regulier voortgezet onderwijs moet bevatten. Aangezien het ondersteuningsplan 2018-
2022 van Koers VO nog geen terugplaatsingsbeleid bevat is dit nu wel opgenomen in het 
ondersteuningsplan 2022-2026. 
 

Procedure 
In samenspraak met onze scholen is er een procedure ontwikkeld waarbij het terugplaatsen van 
leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs gestimuleerd en ondersteund wordt door Koers VO, en 
welke actief wordt ingezet door scholen en andere betrokkenen. Deze opgestelde procedure biedt 
concrete richtlijnen maar kan ook aangepast of aangevuld worden, afhankelijk van de situatie van de 
leerling. 
 
Deze procedure terugplaatsing zal de komende jaren worden geëvalueerd en waar nodig aangepast 
worden al naar gelang ervaringen van scholen, ouders, leerlingen, Koers VO en eventuele andere 
partners. Ook zullen landelijke en regionale ontwikkelingen, wettelijke kaders, mogelijkheden voor 
maatwerk maar ook tools zoals een voorbeeldcontract constant worden meegenomen in de uitvoering 
van onderstaande procedure. De meest actuele informatie is te vinden op onze website. 
 
  

https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/09/2021-05-27-Richtlijn-afgifteduur-tlv-binnen-swv-Koers-VO-DEF-website.pdf
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De procedure voor terugplaatsingen ziet er vooralsnog als volgt uit: 
- Minstens één keer per jaar vindt er op alle vso-scholen, een gesprek plaats tussen de school, 

de Koersconsulent en een gedragsdeskundige van Koers VO. Tijdens dit gesprek wordt onder 
andere nagegaan welke leerlingen mogelijk terug kunnen stromen vanuit het voortgezet 
speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Bij terugplaatsing vanuit instellingen wordt er 
onderzocht welke vo- of vso-school passend kan zijn. In dit gesprek wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed aan leerlingen voor wie tlv’s voor kortere duur dan de gehele 
schoolloopbaan zijn afgegeven omdat er bij afgifte twijfel was over een mogelijke terugkeer of 
overstap naar regulier onderwijs. Daarnaast is er specifieke aandacht voor leerlingen die 
vanuit het speciaal (basis) onderwijs naar het vso zijn gegaan daar uit navraag bij onze vso-
scholen blijkt dat er voor leerlingen uit deze doelgroep mogelijk goede kansen liggen om de 
overstap naar regulier onderwijs te maken. Ook de vo-scholen vinden het belangrijk dat er zo 
vroeg en zo snel mogelijk verbindingen tussen scholen worden gelegd. 

- Naast dit jaarlijkse overleg zullen de Koersconsulent en vso-school geregeld met elkaar 
nagaan of er nog andere leerlingen de overstap kunnen maken. Indien nodig wordt dan ook 
een gedragsdeskundige van Koers VO betrokken. N.B Dit gesprek over terugplaatsing zal 
voor vso-scholen met bijzondere doelgroepen waarbij terugkeer naar regulier onderwijs niet 
mogelijk is, (zoals bijvoorbeeld Tyltyl) niet altijd nodig zijn.  

- Per leerling wordt nagegaan wat de ondersteuningsbehoeften, het onderwijsniveau en evt. de 
sectorkeuze van de leerling zijn, en welke reguliere scholen mogelijk het onderwijs en de 
benodigde ondersteuning kunnen bieden. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de timing 
van de overstap zodat het leerproces niet doorbroken worden, er goede aansluiting is met 
betrekking tot onderwijstraject (inclusief stages en pta’s) en er sprake is van doorlopende 
leerlijnen.  

- Indien er mogelijkheden gezien worden voor regulier VO, dan worden ouders en leerling actief 
betrokken bij dit proces. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht en tijd is om ouders en 
leerling in dit proces mee te nemen en hun ideeën en gevoelens over een mogelijke overstap 
serieus te nemen. 

- De vso-school heeft de regie in deze fase van het proces. Er is aandacht voor het tijdpad van 
het proces in het schooljaar. Acties moeten tijdig genomen worden zodat leerlingen op een 
passend moment kunnen instromen in het regulier onderwijs. 

- Er wordt door de vso-school contact gezocht met reguliere scholen, om na te gaan of zij de 
leerling onderwijs en ondersteuning kunnen bieden en wat hiervoor nodig is. Koers VO heeft 
hierbij in principe een ondersteunende rol, maar kan in overleg met alle betrokkenen, ook een 
actievere rol aannemen, bijv. door ook scholen te benaderen/verbinden of een overleg te 
organiseren waar meerdere scholen aan deelnemen. Ook het plaatsingsoverleg kan hiervoor 
benut worden. 
 
Indien er een passende vo-school is gevonden volgen de volgende stappen:  

- De betrokken scholen, het samenwerkingsverband, ouders leerling en evt. andere 
betrokkenen zoals de gemeenten bespreken met elkaar wat er nodig en mogelijk is om de 
leerling in te laten stromen in het regulier onderwijs. Er wordt nagegaan hoe, hoe snel en met 
welke ondersteuning de leerling de overstap maakt naar de reguliere vo-school. 

- Er wordt een terugplaatsingsplan gemaakt waarin de betrokken partijen de praktische 
afspraken en acties vastleggen. Er wordt besproken en besloten of er direct tot definitieve 
inschrijving wordt overgegaan of dat er wordt gekozen voor een observatieplaatsing of een 
andere vorm*. Eventuele risico’s/gevolgen met betrekking tot wet- en regelgeving worden 
doorgesproken en er worden duidelijke afspraken gemaakt. De betrokken partijen 
conformeren zich aan dit plan. 

- Wanneer er met/door alle betrokkenen wordt gekozen voor een observatieplaatsing of 
symbiosevorm wordt er een contract opgesteld waarin de voorwaarden, de 
verantwoordelijkheden en doelen worden opgenomen. Eventuele risico’s/gevolgen met 
betrekking tot wet- en regelgeving worden hierin meegenomen. Afhankelijk van de genomen 
keuzes wordt bepaald wie de regierol heeft in welke fase van het traject (de vso-school of de 
ontvangende vo-school). Het terugplaatsingsplan kan hiervoor gebruikt worden maar dit kan 
ook een los contract zijn. Een voorbeeld hiervoor wordt ontwikkeld en komt beschikbaar via de 
Koersconsulenten. 

- Reguliere scholen krijgen, bij inschrijving, vanuit het waarderingsbudget van Koers VO een 
extra budget om de leerling extra ondersteuning te bieden.  

- Indien dit budget onvoldoende is of in het bestaande tijdpad niet tijdig beschikbaar is, gaan 
alle betrokkenen, inclusief gemeente (indien nodig), met elkaar in gesprek om na te gaan 
welke extra inzet nodig is en hoe deze bekostigd en gerealiseerd kan worden. Vanuit Koers 
VO kan er evt. gebruik worden gemaakt van een ‘maatwerkbudget’. 
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- Indien de tlv afloopt wordt er een nieuwe tlv afgegeven voor minimale duur, die dient als 
vangnet, mocht de geboden ondersteuning in/door het vo onvoldoende zijn, en vso toch nog 
nodig zijn. Als alle betrokkenen hierachter staan kan hiervan afgeweken worden. 

- Afspraken over de benodigde en geboden ondersteuning, doelen en evt. aanpassingen in het 
onderwijsprogramma, worden opgenomen in het OPP. Het is belangrijk dat kennis over de 
leerling en wat de leerling nodig heeft in het onderwijs goed wordt overgedragen en dat 
ondersteuning wordt voortgezet. De bpo-er van de vo-school kan hierin een rol spelen, maar 
er kan ook gekozen worden voor een andere betrokkene van de school, het 
samenwerkingsverband (expertisepool) of van externe partners. 

- Er wordt regelmatig geëvalueerd met de betrokken partijen hoe de terugplaatsing verloopt, 
hoe de leerling zich ontwikkelt en of er aanvullende acties nodig zijn. Dit wordt bijgehouden 
middels het OPP. Hoe vaak een evaluatie nodig zal per leerling verschillend zijn, en zal met 
alle betrokkenen worden afgestemd. 

- Mocht geconcludeerd worden dat de terugplaatsing niet goed verloopt, zal er een gesprek 
plaatsvinden met ouders, leerling, de ontvangende school, de verwijzende school en Koers 
VO (en andere betrokkenen zoals gemeente of leerplicht, indien nodig). In gezamenlijk 
overleg zal besloten worden of de terugplaatsing wel of geen verdere doorgang zal hebben en 
bij een mogelijke doorgang van de plaatsing, wat hiervoor nodig is. De 
ondersteuningsmogelijkheden van de ontvangende school zijn leidend bij de bepaling of de 
terugplaatsing voortgezet kan worden/definitief kan worden gemaakt.  

- Bij goede ontwikkelingen op de reguliere school is betrokkenheid van sommige partijen zoals 
i.i.g. de verwijzende vso-school, maar wellicht ook het swv en/of gemeente, na een jaar niet 
meer nodig. Dit wordt per leerling nagegaan en besloten. Het kan nodig zijn dat de leerling 
gedurende de gehele schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, in welke vorm dan 
ook. 

- Bij onverhoopte terugkeer naar het vso wordt geadviseerd om deze leerlingen voorrang te 
geven bij een mogelijke wachtlijst.  

- Koers VO houdt bij om hoeveel leerlingen het gaat en welke aanvullende acties door het swv 
zijn ingezet. 

- Er wordt jaarlijks op beleidsniveau geëvalueerd en aanbevelingen gedaan voor mogelijke 
aanpassingen en ontwikkelingen in de toekomst. 

 
 

Bovenstaande procedure geldt grotendeels ook voor plaatsingen vanuit jeugdzorginstellingen, zoals 
residentiële en gesloten instellingen, naar vo- en vso-scholen. Voor deze doelgroep kan in de 
omschreven procedure dus ook een vso-school benaderd worden. De scholen die verbonden zijn aan 
instellingen kunnen zelf contact opnemen met het Koersloket waarna genoemde stappen doorlopen 
kunnen worden. Er kan voor deze doelgroep echter geen gebruik worden gemaakt van observatie- of 
tijdelijke plaatsingen met inschrijving school van herkomst, wanneer de leerlingen niet terug kunnen 
keren naar de instelling waar de leerling vandaan komt.  
 
 
*Wanneer er gekozen wordt voor een observatieplaatsing kan een leerling maximaal voor drie maanden aaneengesloten 

onderwijs volgen op een andere school (de reguliere school) dan waar de leerling staat ingeschreven. Er kan ook gekozen 
worden voor andere vormen*, waarbij een leerling gedurende een langere periode een aantal dagen/dagdelen onderwijs op zijn 
huidige school volgt en een aantal dagen/dagdelen onderwijs op een potentiële school volgt via de symbioseregeling. 
Zie ook.https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/speciaal-onderwijs/wet-en-regelgeving/symbioseregeling-speciaal-
onderwijs 


