
 

Procedure schoolwisseling van VO naar VO 2020 

 

Doelstelling 

De bestuurlijke partners Voortgezet Onderwijs en de gemeente Amsterdam hebben 

afspraken gemaakt, vastgelegd in het convenant schoolwisselaars en het convenant ‘Aanval 

op de Uitval” om de overstap van zij-instromers in het Voortgezet Onderwijs zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. De procedure schoolwisseling van VO naar VO is ontwikkeld 

door het Samenwerkingsverband als een aanvulling op bovenstaande afspraken in goed 

overleg met Leerplicht. De procedure geeft richtlijnen aan scholen om thuiszitten zo veel 

mogelijk te voorkomen.  

 

Doelgroep  

• Leerlingen die naar Amsterdam verhuizen  

• Leerlingen voor wie plaatsing op een andere school van hetzelfde bestuur geen 

oplossing is 

• Leerlingen bij wie de procedure van de VO-VO procedure is gevolgd zonder positief 

resultaat 

 

Indien er sprake is van een complexe psychiatrische problematiek of dagbehandeling binnen 

de GGZ zal er eerst een consult plaatsvinden met een van de onderwijsadviseurs van het 

Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.  

 

Leerlingen die al een VO-diploma hebben of leerlingen die 16 jaar of ouder zijn en een MBO-

advies hebben behoren niet tot de doelgroep.  

De procedure omvat een tijdpad met een stappenplan (bijlage 1) en het 

schoolwisselaarsformulier (als aparte bijlage verstuurd per mail en terug te vinden).  

 



  

De leerlingen worden in LISA aangemeld. Mieneke de Bruin en Ferre Wijnstra zijn de 

betrokken onderwijsadviseurs.  

 

NB De school heeft de verantwoordelijkheid om onderwijs te blijven bieden totdat de 

leerling geplaatst is op een andere school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bijlage 1: Tijdpad en stappen VO 

December 

 

Bespreken achterblijven leerresultaten 

Opstellen ontwikkelingsperspectief (OPP) 

Februari-maart 

 

Tussenevaluatie OPP, bijstellen OPP indien nodig, bespreken 

intern zorgteam (IZO) e/o ZAT, inzet extra ondersteuning 

Mei 

 

 

Eindevaluatie OPP/leerresultaten 

Mogelijke afstromende leerlingen bespreken met leerplicht in 

intern zorgteam of ZAT 

Juni 

 

 

 

Definitief advies 

In geval van uitstroom meldt school een leerling aan bij een 

andere school in overleg met ouders en leerling. 

De school vult het schoolwisselaarsformulier volledig in (SWF). 

Juli  School gaat na of de leerling geplaatst is  

Week 34 en 35 

 

 

 

Doorgeven aantal beschikbare plaatsen aan Mieneke de Bruin, 

onderwijsadviseur van het SWV, per mail 

(m.debruin@swvadam.nl) 

 

Aanmelden leerlingen in LISA, VO-VO procedure 

(met bijlage SWF en geëvalueerd en ondertekend OPP) 

September tot 1 oktober 

 

Afhandeling door onderwijsadviseurs SWV. Deze koppelt 

leerling met school. 

Ontvangende school nodigt uit voor intake en plaatst leerling 
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