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De aanvraag van een overgangsarrangement. 
 
Doel van het overgangsarrangement 
Leerlingen beter toerusten voor de overgang van PO naar VO door extra individuele begeleiding te bieden, die start op de BAO/SBO/SO en maximaal doorloopt tot de 
herfstvakantie in het VO. Denk hierbij aan gemiddeld 5 keer begeleiding PO, en 7 VO (richtlijn maar beredeneerd afwijken). Doelen worden individueel vastgesteld op basis 
van de onderwijsbehoeften genoemd in het OPP van de betreffende leerling in groep 8. 
 
NB: Leerlingen van buiten Dordrecht komen hiervoor ook in aanmerking mits zij naar een reguliere VO-school in Dordrecht gaan. 
 
Stappenplan 
 

1. Het OPP is leidend in het vaststellen van de doelen voor het overgangsarrangement. De IB’er van de basisschool gaat in overleg met 
ouders en de ZoCo van de toekomstige VO-school over: 

 de inhoud van het overgangsarrangement;  

 het aantal gewenste begeleidingsmomenten in groep 8 en in de 1e klas   

 de mogelijke uitvoerder van het arrangement. Aan de uitvoerder wordt een offerte gevraagd. 
  

2. De IB’er van de basisschool verzorgt de aanvraag door het formulier overgangsarrangement PO-VO in te vullen. 
De aanvraag bestaat verder uit; een recent OPP, een offerte van de aanbieder en de toelichting van de orthopedagoog PO van het Samenwerkingsverband. 

 
3. De IB’er mailt de bovengenoemde informatie beveiligd naar de orthopedagoog VO van het Samenwerkingsverband, Nikkie Laros (nlaros@swvdordrecht.nl), die de 

aanvraag beoordeelt, met de ZoCo van de VO-school in de cc.  
 

4. Na het besluit om het arrangement toe te kennen wordt de ondersteuningsverklaring naar de IB’er van de basisschool én naar de ZoCo van de desbetreffende VO-
school gestuurd. Het toegekende bedrag voor het arrangement wordt overgemaakt naar het bestuur van de VO-school bij de start van het nieuwe schooljaar. De 
VO-school zorgt voor de betaling van het gehele arrangement.  

 
5. Na de toekenning van het arrangement maakt de IB’er van de basisschool afspraken met de uitvoerder van het arrangement en kan  

het traject starten. 
 

6. De IB’er van de basisschool en de uitvoerder van het arrangement delen voor de start van het nieuwe schooljaar de bevindingen en eventuele bijzonderheden van 
de inzet van het eerste gedeelte van het arrangement met de ZoCo van de VO-school.  

 

7. De ZoCo maakt afspraken over de uitvoering van het arrangement in het VO en evalueert samen met ouders, uitvoerder en leerling. 
 

8. Wanneer er na evaluatie blijkt dat de individuele begeleiding voortgezet moet worden, dan gelden de reguliere stappen voor de aanvraag van een individueel 
arrangement: via OT een arrangementsaanvraag indienen met de uitkomst van de evaluatie en een bijgesteld OPP ter onderbouwing. De orthopedagoog VO van 
het SWV wordt bij de aanvraag betrokken. 
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