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VOORWOORD 
 

Dit adviesrapport is ontwikkeld voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
Amsterdam-Diemen. Er is onderzoek gedaan naar VSO-doorstromers en hoe zij het 
overstapproces hebben ervaren. Op basis hiervan is er een advies geformuleerd. Ik wil hierbij 
graag verschillende partijen bedanken. 
Ten eerste, grote dank aan de respondenten van dit onderzoek. Zowel voor de bereidwilligheid 
om mee te doen aan het onderzoek maar ook voor de grote hoeveelheid informatie die zij 
hebben vrijgegeven tijdens de interviews.  
Als tweede, dank aan het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen 
en de Hogeschool Leiden. In het bijzonder wil ik graag Ferre Wijnstra, Andries Rhebergen, 
Ellen Starke, Joost Verdonkschot, Harold Tennekes en Sanne Franssen bedanken voor de 
begeleiding tijdens het onderzoeksproces en de hulp met het zoeken van respondenten. De 
inzichten opgedaan tijdens deze begeleiding hebben erg geholpen met de voortgang van het 
onderzoeksproces. 
Als laatste, dank ik graag nogmaals de zorgcoördinatoren van de scholen die geholpen hebben 
met het organiseren van interviews met leerlingen en ouders. Hoewel dit niet altijd is gelukt, 
heeft het heel erg geholpen. 
 
Veel dank voor het lezen van dit adviesrapport! 

 
Jeruscha Neman 
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SAMENVATTING 
 
Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de ervaringen van doorstromende 
leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs naar het voortgezet regulier onderwijs 
zijn doorgestroomd. Ook is gekeken naar de ervaringen van hun  ouders en van de scholen 
waar zij op zitten. In dit onderzoek is voornamelijk met de scholen gesproken. 
Hiernaast is er ook een advies geformuleerd om het doorstroomproces in het vervolg te 
verbeteren. 
 
Er is een aantal bevindingen gedaan tijdens dit onderzoek.  
Een aantal jongeren vond het lastig om met de lessen mee te draaien. Dit komt waarschijnlijk 
doordat de lessen op het VSO anders zijn ingericht dan op het VO. Op het VO is het onderwijs 
namelijk meer gericht op de inhoud en minder op sociaal-emotionele begeleiding. Dit is iets 
dat later in het schooljaar kan verbeteren maar daar is dan meestal welextra begeleiding bij 
nodig. 
Ook waren er leerlingen die het op sociaal-emotioneel/mentaal niveau lastig hadden. Zo 
hadden enkele leerlingen een problematiek die hen sociaal maar ook persoonlijk en op 
schoolniveau in de weg zat. Voor deze problematiek zou een coach en extra begeleiding fijn 
zijn. Het kost de scholen extra tijd om de juiste hulp te vinden, vooral tijdens de COVID-19-
maatregelen. Ook extra scholing voor leraren zou hierbij helpen. Hiervoor heeft men of wil 
men graag de subsidie van het Samenwerkingsverband gebruiken. Er wordt benadrukt dat de 
scholen het geld het liefst gebruiken om de algemene kwaliteit op school te verbeteren. De 
leerlingen hebben de overstap als fijn ervaren. Zij vonden het proces snel gaan en zijn 
tevreden over hun huidige school. De plaatsing op het VO heeft het algemene welbevinden 
versterkt, en hun persoonlijke groei begunstigd. Verder geven zij aan dat zij veel gehad 
hebben aan de hulpverlening van de coach bij hen op school. De motivatie om hun best te 
doen komt voornamelijk van de toekomstdoelen die zij hebben. 
 
De ouders verschillen van mening. Waar de één een vrij positieve ervaring heeft gehad, geeft 
een ander aan dat het proces voor en tijdens de plaatsing stroef, langzaam en inconsistent is 
geweest. Het was moeilijk om een plek te vinden op het VO en de hulpverlening die de leerling 
zou ontvangen, is er niet geweest. 
Volgens de scholen moet er beter gekeken worden naar een juiste match tussen een leerling 
en een school.  
 
Verder kan er een completer beeld geschetst worden van een leerling voordat deze op het VO 
komt. Zo is er voor de ontvangende school altijd een goed onderbouwde uitleg waarom een 
leerling doorgeplaatst wordt. 
Een gewenningsperiode wordt als fijn ervaren, omdat de school dan de ruimte heeft om de 
juiste hulpverlening te vinden. Mocht deze hulp niet op de school kunnen worden gefaciliteerd, 
dan is er nog de optie om een beter passende school voor de leerling te vinden. Verder moet 
er meer begeleiding zitten op doorstromers in het begin van de overstap. De benodigde 
intensiteit van deze begeleiding verschilt per leerling. 
 
Er wordt geadviseerd om in te zetten op een gestandaardiseerde meetwijze door het gebruik 
van het Landelijk doelgroepenmodel (2020) en van  psychodiagnostische tests. 
Verder wordt gesuggereerd te overwegen of gestandaardiseerde proefplaatsingen wellicht 
gunstig zijn om de zekerheid te hebben dat de juiste hulp kan worden geboden aan leerlingen. 
Vervolgens wordt geadviseerd om coaches consistenter in te zetten tijdens de begeleiding van 
leerlingen die doorstromen, voornamelijk in het begin van de plaatsing. 
Als laatste wordt behandeld dat het Samenwerkingsverband intensiever betrokken kan zijn bij 
het vinden van een school. Voornamelijk in het begin van de overstap, is het van belang om te 
controleren of het proces nog in goede banen loopt. Meer betrokkenheid draagt ook bij aan 
een persoonlijker en meer benaderbaar imago van het Samenwerkingsverband. 
Tweemaal per jaar kan er officieel geëvalueerd worden, het liefst een aantal maanden na de 
plaatsing en daarna als de leerling bijna een schooljaar op de nieuwe school zit. 
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SUMMARY 
 
The aim of this study was to map the experiences of students who progress from secondary 
special education to secondary regular education. It is also possible to look at the experiences 
of their parents and sitting. This study mainly involved the schools. 

In addition, there is also advice to improve the transfer process in the future. Several findings 
were found during this research. 

Several young people found it difficult to participate in the lessons. This will probably come out 
differently at the VSO than at the VO. In secondary education, education is more focused on 
content and less on social-emotional guidance. This is something that can improve later in the 
dark but usually requires extra guidance. 

There were also students who had difficulties on a social-emotional/mental level. For example, 
some students had problems that hindered them socially, personally and at school level. For 
this problem, a coach and extra guidance would be nice. It takes schools extra time to find the 
right help, especially during the COVID-19 measures. Additional training for teachers could 
also help. Here one has or would like to use the subsidy from the Partnership. It is most 
commonly used to improve general quality in school. The students have experienced the 
transition as pleasant. She thought the process went quickly and she is satisfied with their 
current school. The placement on the general well-being is strengthened, and their personal 
growth becomes. They also indicate that they have benefited greatly from the assistance 
provided by the coach at their school. The motivation to do their best is important of the 
future goals they have. 

The parents differ. While one person has had a positive experience, another indicates that the 
process before and during the placement has been stiff, slow and inconsistent. It was difficult 
to find a place in secondary education and the assistance that the pupil would receive was not 
there. 

According to the schools, it is necessary to look more closely at the right match between a 
pupil and a school. 
Furthermore, a more complete picture can be sketched of a student before he or she comes to 
secondary education. For example, the receiving school always has a well-substantiated 
explanation as to why a pupil is being transferred. 
An adjustment period is experienced as pleasant, because the school then has the space to 
find the right assistance. If this help cannot be facilitated at the school, there is still the option 
of finding a more suitable school for the student. There should also be more guidance for 
transferees at the start of the transfer. The required intensity of this guidance differs per 
student. 

It is advised to focus on a standardized measurement method by using the National Target 
Group Model (2020) and psychodiagnostic tests. 
It is further suggested to consider whether standardized trial placements might be beneficial 
to ensure that the right support can be provided to students. 
It is then advised to deploy coaches more consistently during the supervision of students who 
move on, especially at the start of the placement. 
Finally, it is discussed that the Partnership can be more intensively involved in finding a 
school. Especially at the beginning of the switch, it is important to check whether the process 
is still running smoothly. Greater involvement also contributes to a more personal and 
approachable image of the Partnership. 
Official evaluations can be done twice a year, preferably a few months after the placement and 
then when the pupil has been at the new school for almost a school year. 
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1 AANLEIDING 
 
Volgens het projectvoorstel van de werkgroep Voortgezet Speciaal Onderwijs- Voortgezet 
regulier Onderwijs (oftewel VSO-VO), zoals beschreven staat in 2.1.2, is een van de pijlers 
van deze projectgroep, het doorplaatsen van leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO) naar het Voortgezet Regulier Onderwijs (VO). De aanleiding wordt hieronder 
uitgewerkt.  

De aanleiding voor het onderzoek, komt voort uit een intakegesprek, gesprekken met 
werknemers van het Samenwerkingsverband en met een coördinator van Orion. Verder is 
input verkregen uit het bijwonen van teamoverleggen.  

Vorig schooljaar heeft het Samenwerkingsverband, in samenwerking met een aantal 
schoolinstellingen, 15 jongeren van het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) doorverwezen 
naar het regulier voortgezet onderwijs (VO). Het ging om leerlingen van de onderwijsgroepen 
Altra en Orion. Deze scholen zijn beide gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met 
zowel gedragsproblematiek als een mentale en/of fysieke handicap. Leerlingen op deze 
scholen ontvangen diplomagericht onderwijs in plaats van onderwijs gericht op het ontvangen 
van een startkwalificatie. De aanleiding voor deze doorplaatsingen was dat de jongeren niet de 
juiste pakket- of vakkeuzes op het VSO bleken te hebben, om hun toekomstplannen te 
verwezenlijken. Verder leek het erop dat deze leerlingen, met eventueel extra begeleiding, 
goed zouden kunnen functioneren in het regulier voortgezet onderwijs. 

Het Samenwerkingsverband wil graag weten hoe de jongeren er nu aan toe zijn en hoe zij de 
overgang hebben ervaren. Het antwoord hierop wordt gebruikt om aan zowel VSO als VO-
scholen aan te kunnen tonen dat ze er goed aan doen voor sommige jongeren een 
doorplaatsing naar het VO te overwegen.  
Van alle vijftien leerlingen is er namelijk maar één die is teruggeplaatst naar het speciaal 
voortgezet onderwijs. Dit project van de werkgroep VSO-VO lijkt dus veelbelovend. Naast 
antwoord op de hierboven gestelde vragen wil het Samenwerkingsverband een aanbeveling 
over hoe zij de scholen beter kunnen bijstaan bij de doorplaatsing van leerlingen naar het VO. 

Uit een overleg bleek dat VO-scholen een fors ondersteuningsbudget krijgen als zij leerlingen 
van VSO-scholen  plaatsen. Het is dus van belang voor het Samenwerkingsverband om te 
checken of de leerling ook daadwerkelijk geholpen is met doorplaatsing en of dit efficiënt 
verloopt. 
Het Samenwerkingsverband moet haar functioneren en de bijbehorende financiën namelijk 
kunnen verantwoorden aan de onderwijsinspectie. 

Dat jongeren onderwijs op het VSO volgen, kan voor de jongeren nadelig uitpakken, zo bleek 
uit het gesprek met Ferre Wijnstra, een van de Onderwijsadviseurs bij 
Samenwerkingsverband. Ze kunnen hierdoor moeilijker verder studeren. Zo hebben ze 
bijvoorbeeld niet evenveel keuze in vakkenpakketten als op het VO. 

Verder is het nadelig voor de VSO’s, als leerlingen daar blijven die ook zouden kunnen 
doorstromen naar het VO. Zij hebben vaak minder capaciteit dan reguliere scholen. Ze hebben 
meer tijd per leerling nodig. Daarom zijn er  kleinere klassen. Verder zijn er aangepaste 
middelen nodig. Het is dan benadelend voor de leerlingen die deze voorzieningen het meest 
nodig hebben, dat er leerlingen in de klas zitten die (met eventueel wat extra ondersteuning) 
ook op het reguliere onderwijs hadden kunnen zitten. Veel VSO’s zitten te vol. Daardoor kan 
de speciale begeleiding, die voor sommige leerlingen onmisbaar is, onvoldoende geboden 
worden. Dat is vervelend voor de VSO-leraren die niet de individuele begeleiding kunnen 
geven die zij graag zouden willen bieden. Verder hebben scholen geen ruimte voor nieuwe 
leerlingen die deze plekken echt nodig hebben. 

Het doel is dus om volgend schooljaar nog meer van deze jongeren op de juiste plek te 
krijgen. 
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De vraag van het Samenwerkingsverband is daarom, om onderzoek te doen naar hoe de 
leerlingen de gehele doorstroomprocedure hebben ervaren. Uiteindelijk wil de opdrachtgever 
een rapport met antwoord op deze vraag. Het Samenwerkingsverband wil aanbevelingen en 
advies over de optimalisering van de doorstroomprocedure. 
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2 SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET 
ONDERWIJS AMSTERDAM-DIEMEN & WERKGROEP 
VSO-VO 
2.1 SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS AMSTERDAM-
DIEMEN 

 
Het Samenwerkingsverband voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is een organisatie die 
zich in Amsterdam inzet voor de ontwikkeling van leerlingen op het voortgezet onderwijs. 
Deze hulp wordt geboden aan zowel leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) als 
in het regulier voortgezet onderwijs (VO). Verder bieden ze hulpmiddelen aan scholen, leraren 
en ouders. Het Samenwerkingsverband heeft een netwerk van meer dan 80 scholen en 
verscheidende relevante individuele professionals zoals leraren, zorgcoördinatoren en andere 
hulpverleners. Met de expertise die het Samenwerkingsverband heeft opgedaan vanuit dit 
netwerk, kan het Samenwerkingsverband scholen adviseren over eventuele ontwikkelpunten. 
Ook kunnen zij leerlingen waar nodig doorverwijzen naar de juiste hulpverlening, 
ondersteuning of naar een beter passende onderwijsinstelling. Verder werkt het 
Samenwerkingsverband aan het verbinden van scholen en professionals zodat zij ook zonder 
de begeleiding van het Samenwerkingsverband als netwerkpartners kunnen samenwerken 
(Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, 2020). 
Volgens het jaarverslag 2019 van het Samenwerkingsverband (2020), is er een advieshulplijn 
die scholen helpt bij individuele problematiek. Er zijn trainers voor zowel professionals als 
leerlingen. Er is begeleiding voor leerlingen en werkgroepen die zich focussen op 
ontwikkelingspunten op meta-niveau etc. 

WERKGROEP VSO-VO 
 
Het project VSO-VO is een van deze werkgroepen van het Samenwerkingsverband (Clijsen, 
2019). In 2019 is de werkgroep VSO-VO samengesteld. Deze projectgroep is ontstaan om de 
samenwerking tussen VSO’s en VO’s te vergroten. Verder houdt de werkgroep zich op 
individueel niveau bezig met de leerlingen die van het VSO naar het VO zijn overgeplaatst. Dit 
is voornamelijk om VSO-leerlingen zoveel mogelijk dezelfde kansen te bieden als leerlingen op 
het VO. Er zijn drie “deelprojecten”, of pijlers, in 2019 voorgesteld om: 

Overplaatsing van VSO-leerlingen te bevorderen naar het VO waar mogelijk. 
Hulpverlening en ondersteuning die op het VSO beschikbaar is naar behoefte ook op het VO 
aan te bieden. 

Symbiose.  
De werkgroep VSO-VO is met hun connecties met de verscheidende netwerkpartners en 
experts, een schakel tussen de partijen om aan deze doelen te werken (Clijsen, 2019). 

Preventief overdragen van expertise vanuit het VSO naar het VO. 
De nodige expertise vanuit het VSO kunnen overdragen om doorplaatsing naar het VSO te 
voorkomen. Ook om leerlingen met moeilijkere problematiek en vraagstukken beter te kunnen 
helpen op de school waar deze al op zit. 

De eerste genoemde pijler is voornamelijk waar dit onderzoek onder valt, maar soms 
draagvlakken hebben met de andere pijlers. 

 

2.2 MISSIE 

 
Volgens het jaarverslag uit 2019 van het Samenwerkingsverband streeft het 
Samenwerkingsverband ernaar dat elk kind gelijke kansen heeft en op de juiste manier 
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optimaal onderwijs kan volgen. Dit doel is ondergebracht in 3 subdoelen. 
Zo is het de bedoeling dat er een samenwerking tussen verscheidende partijen in stand 
gehouden wordt en zich blijft ontwikkelen om begeleiding op de verscheidende niveaus te 
kunnen aanbieden. 
Ook moeten zij een zo overzichtelijk en relevant mogelijk scala aan hulpmiddelen kunnen 
aanbieden aan scholen en leerlingen in Amsterdam en Diemen. 
Verder behoort het Samenwerkingsverband de constante ontwikkeling en verbetering van 
scholen en de doorplaatsing van leerlingen te faciliteren.  
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2.3 ORGANOGRAM 

 
(Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, 2020) 
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3 RELEVANTIE EN PROBLEEMSTELLING 
 
Uit gesprekken en bijgewoonde overleggen bij de werkgroep VSO-VO blijkt, dat het voor de 
leerlingen van belang is dat zij waar mogelijk naar het regulier onderwijs (met de juiste 
ondersteuning) kunnen gaan.  

3.1 RELEVANTIE 
 

 
In 2019 waren er 1,545 VSO-leerlingen in de regio Amsterdam-Diemen. Dit is 3,65% van het 
totaal aantal Voortgezet Onderwijs leerlingen in de regio (Samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs Amsterdam-Diemen, 2020). Zoals eerder is genoemd in de aanleiding, is het doel 
om jongeren voor wie het mogelijk is, onderwijs op het VO te laten volgen. Er zijn namelijk op 
het VSO niet evenveel vakken en profielen beschikbaar als op het VO. Hiermee is het 
Samenwerkingsverband vorig jaar al begonnen. Van de 15 jongeren is er maar één 
teruggeplaatst op het VSO. Het project lijkt dus succesvol maar moet nog beter in kaart 
gebracht worden.  

De minder grote keuze in vakken- en profielen zorgt er voor dat jongeren wellicht niet worden 
aangenomen bij de vervolgopleiding die ze willen doen na de middelbare school. Dit kan 
demotiverend werken. Het is belangrijk dat jongeren een doel voor ogen hebben. Dit zorgt 
namelijk voor motivatie (Feldman, 2016). Denk bijvoorbeeld aan het willen slagen voor een 
toets, omdat zij een diploma willen halen dat ervoor kan zorgen dat zij hun droombaan 
kunnen krijgen. 
Verder voelen jongeren zich graag “normaal”. Volgens Feldman (2016) vergelijken zij zichzelf 
met hun peers en willen ze niet anders zijn dan anderen. Het woord “speciaal” zit al in de 
naam speciaal onderwijs en wordt vaak niet gezien als iets positiefs.  
 
In de toekomstige loopbaan van deze leerlingen kan een VSO-opleiding voor problemen 
zorgen. individuen leveren het beste resultaat en worden gemotiveerd door werk te verrichten 
dat zij leuk vinden. Het zorgt voor een voldaan gevoel (Alblas & Wijsman, 2013). Dit zorgt op 
den duur weer voor een betere waargenomen kwaliteit van leven. Werk doen dat als leuk of 
vervullend wordt ervaren, werkt positief op de mentale gezondheid van individuen. Dit werkt 
vervolgens ook stress reducerend. Langdurige stress heeft lichamelijke en mentale gevolgen. 
Zo kan langdurige stress voor een burn-out zorgen. Verder kunnen cortisol-levels 
omhooggaan. Dit kan voor vetbehoud zorgen. Verder kunnen er ook slaapproblemen ontstaan. 
Deze slaapproblemen kunnen op den duur weer voor neurologische schade zorgen (Breedlove 
& Watson, 2017).  

De gelimiteerde keuze in opleidingen die de leerlingen op het VSO kunnen gaan volgen, is dus 
voor hun toekomst, hun fysieke en mentale gezondheid en de toekomstige werkmarkt niet 
gunstig. 

Vanuit de overheid wordt er op gestuurd dat zoveel mogelijk jongeren naar een “gewone’’ 
school  gaan. Dit blijkt uit de wet passend onderwijs van 2014. Op de site van de 
Rijksoverheid (2019) staat dat jongeren zoveel mogelijk regulier onderwijs moeten kunnen 
volgen. Kinderen moeten goed begeleid worden en de scholen moeten deze extra begeleiding 
kunnen bieden. Hierbij dient voornamelijk gefocust te worden op wat de leerling wel kan en 
niet op diens gebreken. 

Deze filosofie sluit aan op de ontwikkelingsfase van jongeren op de middelbare school. 
Jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 18 zijn nog volop in ontwikkeling. In een boek over 
ontwikkelingspsychologie (Feldman, 2016) staat dat jongeren in de adolescentie voornamelijk 
bezig zijn met identiteitsontwikkeling. Hierbij gebruiken zij de talenten en interesses die zij in 
hun kindertijd hebben gevonden. Als daar niet op de juiste manier op wordt ingespeeld, kan 
dat voor problemen in identiteitsontwikkeling zorgen. Wanneer de identiteitsontwikkeling niet 
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loopt zoals het moet, is een van de gevolgen dat dit een negatief effect kan hebben op de 
zelfwaardering en het zelfbeeld van jongeren. Verder kan een plaatsing op het VSO jongeren 
het gevoel geven dat zij anders of raar zijn. Dit zelfbeeld op een positieve manier beïnvloeden, 
wordt gedaan wanneer de jongeren, met de juiste begeleiding van sleutelpersonen, de kans 
krijgen om hun talenten en interesses te gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun 
loopbaan. 

Samenvattend is het voor de persoonlijke identiteitsontwikkeling van jongeren, en voor hun 
toekomstige loopbaan van belang, dat zij nu al optimaal gebruik kunnen maken van hun 
talenten en vaardigheden. Zij moeten uitgedaagd worden, met de juiste begeleiding, om te 
doen wat hen leuk lijkt. Helaas is er daarvoor op het VSO niet dezelfde capaciteit als op het 
VO. Toch verdienen deze VSO-leerlingen dezelfde kansen op een positief toekomstperspectief. 
Het is dus nodig om concreet te krijgen hoe het Samenwerkingsverband deze jongeren nog 
beter kan begeleiden bij de overstap van het VSO naar het VO. 

Het huidige onderzoek draagt bij aan het aanpakken van dit probleem, door onderzoek te 
doen naar de bevindingen van leerlingen die door het Samenwerkingsverband zijn 
doorgeplaatst. Zoals benoemd zijn deze doorplaatsingen gedaan om passend regulier 
onderwijs te vinden voor deze leerlingen. De bevindingen en adviezen die uit dit onderzoek 
voortvloeien, kunnen een bijdrage leveren om deze overplaatsing in de toekomst nog 
efficiënter en beter te laten verlopen. 

 

3.2 PROBLEEMSTELLING 

 
Uit het projectdocument over de functie van de projectgroep VSO-VO (2019) en vanuit 
gesprekken met de opdrachtgever, blijkt dat er meer leerlingen vanuit het VSO moeten 
worden doorgeplaatst naar het VO. Hier is de projectgroep in 2019 mee begonnen. Er was 
echter nog geen kans geweest om dit te evalueren op effectiviteit en verbeterpunten. Dat dit 
proces goed verloopt is van belang voor de toekomst van de doorgeplaatste leerlingen. 
Het gaat hierbij om de potentiële doorstroom-leerlingen die binnen het invloedgebied van het 
Samenwerkingsverband liggen. In dit geval gaat het om leerlingen die op het speciaal 
voortgezet onderwijs zitten in de regio Amsterdam en Diemen. 
Volgens de Wet Passend onderwijs, behoren deze leerlingen zo veel mogelijk gefaciliteerd te 
worden om onderwijs op een reguliere middelbare school te volgen. Op deze manier hebben 
zij meer kansen in de toekomst, zijn zij minder gestigmatiseerd en is er meer ruimte voor 
extra aandacht op de VSO’s voor leerlingen die dit echt nodig hebben. Verder, zoals 
beschreven in 3.1 relevantie, profiteert werkend Nederland hiervan in de toekomst. Het is dus 
niet alleen van belang voor de leerlingen zelf, maar heeft ook invloed op de samenleving in 
het algemeen. 
Het is dus van belang, zoals dit in de wet Passend Onderwijs is beschreven, dat leerlingen 
zoveel mogelijk regulier onderwijs kunnen volgen. Als dit niet wordt gedaan, zoals beschreven 
in de relevantie, bestaat de mogelijkheid dat deze leerlingen niet alleen moeilijk hun 
toekomstdromen kunnen realiseren, maar kan er ook onzekerheid ontstaan vanuit het stigma 
van op een VSO-school zitten. Dit kan in de toekomst niet alleen druk leveren op werkend 
Nederland, maar ook op de ontwikkeling van deze jongeren.  
Aan het voorkomen van deze negatieve uitkomst, draagt dit onderzoek en het bijbehorende 
advies graag bij als hulpmiddel voor het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen, 
specifiek de projectgroep VSO-VO. 
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4 DOELEN EN VRAAGSTELLING 
4.1 DOELSTELLING OPDRACHTGEVER 

 
Het doel voor de werkgroep VSO-VO is dat jongeren zoveel mogelijk op het VO-onderwijs 
kunnen volgen voor hun verdere persoonlijke-, educatieve en loopbaanontwikkeling. De 
doelstelling van het VSO-VO luidt  als volgt. 
Een onderzoeksrapport over het welbevinden en de behoefte van de huidige stroom VSO-VO 
overstapleerlingen. Hierop aansluitend, de ontwikkeling van een advies over concrete 
hulpmiddelen die kunnen worden ingezet om jongeren en scholen bij te staan bij de overstap 
van het VO naar het VSO. Met als ultiem doel het verbeteren van de doorstroomprocedure. 

 

4.2 DOELSTELLING ONDERZOEK  

 
Het is voor het onderzoek van belang om een doelstelling te formuleren. Dit is om aan het 
einde te kunnen evalueren of het onderzoek bereikt heeft wat het moest bereiken. De 
doelstelling voor het onderzoek luidt als volgt. 
Het doel van het onderzoeks-/adviesrapport is om door middel van kwalitatief onderzoek 
inzicht te krijgen in het welbevinden van de VO-doorplaatsers tijdens het gehele 
overplaatsingstraject en vervolgens een advies te formuleren om dit in de toekomst te 
verbeteren. 

 

4.3 VRAAGSTELLING 

 
Gebaseerd op de aanleiding is er ook een onderzoeksvraag geformuleerd. De hoofdvraag van 
het onderzoek luidt:  
Hoe hebben de leerlingen die van het VSO naar het VO zijn overgeplaatst, de overgang van 
het VSO naar het VO ervaren 
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5 THEORETISCH KADER 
 
Het Samenwerkingsverband zou, volgens de aanleiding, graag willen weten hoe de 
overstappers, de ouders en de scholen, de overstap hebben ervaren. Dat jongeren hun 
talenten en interesses kunnen gebruiken bij hun loopbaan(ontwikkeling) is van belang voor 
hun identiteitsontwikkeling en hun mentale gezondheid tijdens hun carrière. Hieronder wordt 
uitgewerkt hoe de huidige situatie eruitziet, welke methoden gebruikt worden om het 
onderzoek te verrichtten en het advies te onderbouwen. 

 

5.1.1 HUIDIGE STAAT VOORTGEZET ONDERWIJS IN AMSTERDAM 

 
Volgens de gemeente Amsterdam (2020) waren er in juli 2020 42.724 leerlingen in het 
voortgezet onderwijs in de stadsregio Amsterdam. Hiervan zit het overgrote deel op het VWO. 
De op een na grootste leerweg is het praktijkonderwijs. De minst gevolgde leerweg is het 
leerwegondersteunend onderwijs, oftewel LWOO en daarna komen gemengde brugklassen. Dit 
gaat om eerste klassen waarbij er nog een keuze moet worden gemaakt over de uiteindelijke 
leerweg die een leerling kan gaan volgen (Emmauscollege, 2020). Uit de gegevens van de 
gemeente Amsterdam (2020) lijkt het er op dat de cijfers van jongeren in het voortgezet 
onderwijs zijn gestegen sinds 2019. In 2019 zaten er namelijk 41.977 leerlingen op het 
voortgezet onderwijs in stadsregio Amsterdam. 

 

5.1.2 HUIDIGE SITUATIE SPECIAAL VOORTGEZET ONDERWIJS IN 
AMSTERDAM 

 
Van deze ruim 42 duizend leerlingen zaten er, volgens de gemeente Amsterdam (2020), in 
2020 3.366 leerlingen op het speciaal (voortgezet) onderwijs.. Hoeveel daarvan op het 
voortgezet speciaal onderwijs zitten (in 2020) is niet bekend. Momenteel zijn er 15 
voortgezet speciaal onderwijsinstellingen in Amsterdam. Deze scholen worden in een aantal 
categorieën onderverdeeld. Er is geen school voor visueel gehandicapte leerlingen, er is één 
school voor leerlingen met verminderde spreekvaardigheid en er zijn 4 voor lichamelijk en of 
verstandelijke beperkingen. Er zijn 10 instellingen voor psychiatrische- of gedragsstoornissen.  
Deze verschillende categorieën worden ook wel clusters genoemd. Cluster 4, de leerlingen met 
psychiatrische- of gedragsstoornissen, zijn de leerlingen die eventueel overgeplaatst zouden 
kunnen worden naar het VO door het Samenwerkingsverband. Dit vertelde een medewerker 
van de werkgroep VSO-VO in een gesprek. Dit zijn dus de leerlingen die onderzocht zullen 
worden. 
Cluster 4-leerlingen zijn leerlingen die, volgens de website van de gemeente Amsterdam 
(2021), een leerbeperking, sociaal-emotionele beperking, psychische beperkingen hebben of 
moeilijk op te voeden zijn. Vaak hebben deze jongeren naast speciaal onderwijs ook 
jeugdhulpverlening nodig 

 

5.2 KENMERKENPROFIEL OVERSTAPLEERLINGEN 
 
Het doel is om het aantal leerlingen dat op het VSO zit, te verkleinen. Het is van belang te 
kijken naar voor welke jongeren dit nu al mogelijk is. Er moet gekeken worden wat het 
verschil is tussen de gemiddelde VSO-leerling en de gemiddelde VO-leerling. Over welke 
eigenschappen moet een VSO-leerling beschikken om een goed geschatte kans te maken op 
het VO. Dit wordt hieronder uitgewerkt. 

LANDELIJK DOELGROEPENMODEL 
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Een model dat de werkgroep VSO-VO wil gaan gebruiken is er een die bij Orion Colleges al 
gebruikt wordt. Orion Colleges zijn samen met Altra Colleges de VSO’s waar VSO-VO het 
nauwst mee samenwerkt. Dit is het Landelijk doelgroepenmodel: een model ontwikkeld door 
het Landelijke expertisecentrum Speciaal onderwijs (2020). Dit model brengt in kaart aan 
welke voorwaarden een leerling moet voldoen om bepaalde leerbestemmingen te behalen. Dit 
kan een werkcertificaat of een diploma zijn. Deze niveaus van onderwijs en bestemming zijn 
onderverdeeld in 7 niveaus. Het hoogste niveau van het doelgroepenmodel VSO, is niveau 7 
en betreft leerlingen die qua intelligentie en vaardigheden op eindniveau VO zitten. De 
perfecte kandidaat voor het VO zou op alle onderdelen op niveau 7 moeten zitten. De 
leerlingen die vanuit het VSO naar het VO overgeplaatst zouden kunnen worden, zijn 
voornamelijk de leerlingen die nu op niveau 6 zitten, maar met extra ondersteuning toch naar 
niveau 7 (VO) kunnen worden overgeplaatst. 
Dit zijn leerlingen die: 
 

- Een IQ van boven de 90 hebben 
- Toepassingsgericht of betekenisgericht leren 

§ Toepassingsgericht leren (Niveau 6) houdt in dat de leerling graag wil weten hoe 
informatie kan worden toegepast en waarom de stof relevant is. De informatie moet 
concreet zijn en de leerling vindt voorbeelden fijn. 
 

Betekenisgericht leren (Niveau 7) houdt in dat de leerling het bestuderen op zich al 
interessant vindt en zich graag richt op het vinden van extra informatie, meningen en 
theorieën. 

- Op afroep of leeftijdsadequaat behoefte hebben aan begeleiding op de categorieën 
leren & ontwikkelen en op sociaal-emotionele ontwikkeling.  
§ Op afroep (niveau 6) begeleiding nodig hebben op leren & ontwikkelen, betekent 

dat de leerling de gehele les of week met een project bezig kan zijn. Ze hebben 
alleen coaching nodig en hebben eigen verantwoordelijkheid en nemen zelf 
initiatief. Ze hebben groepsinstructie nodig met individuele hulp in uiterst moeilijke 
situaties. Er zijn in principe geen extra hulpmiddelen nodig en de leerling kan 
gestandaardiseerde toetsen afnemen. De leerling moet aan de exameneisen kunnen 
voldoen en er wordt naar een diploma toegewerkt. De leerling heeft de kans om de 
lesstof (keuzevakken) gedeeltelijk zelf in te vullen. Zij hebben aan het einde van de 
middelbare school een vmbo-eindcertificaat. 

§ Op afroep (niveau 6) begeleiding nodig hebben op sociaal-emotionele ontwikkeling 
betekent dat zij (positieve) sturing op gedrag nodig hebben. Er zijn over het 
algemeen geen uitgebreide evaluatiesessies en uitleg nodig. 

§ Begeleiding nodig hebben op leeftijdsadequaat niveau (niveau 7) komt vrijwel 
overeen met niveau 6 behalve dat deze leerling een eindcertificaat HAVO/ Vwo-
diploma kan behalen. 

§ Leeftijdsadequaat (Niveau 7) begeleiding nodig hebben op sociaal-emotionele 
ontwikkeling, betekent dat zij de leerling alleen hoeven te coachen op gedrag. 

 

Het is van belang te benadrukken dat dit een ideaal is. Uit een gesprek met een 
kwaliteitscoördinator van Orion blijkt, dat als zij op een enkel niveau lager scoren dat dit meer 
gezien kan worden als een ontwikkelpunt dan als een directe “ongepast”-score. In het 
algemeen is, op zijn laagst, niveau 5 ondersteuningsbehoefte hebben, nog een ontwikkelpunt 
waar aan gewerkt zou kunnen worden op het VSO om hen voor te bereiden op het VO. 
Hieronder is het volledige doelgroepenmodel te zien. Het groene is het “ideale” model van een 
leerling op het VO. In dit onderzoek wordt gekeken welke ondersteuningsbehoefte leerlingen 
hebben op het gebied van “leren en ontwikkelen” & “sociaal-emotionele ontwikkeling”. In het 
geel wordt aangegeven hoe het profiel eruitziet van jongeren die overgeplaatst zouden kunnen 
worden naar het VO met eventuele kans dat zij op een bepaalde behoefte moeten worden 
ondersteund. Rood is voor leerlingen met niveau 5 eigenschappen. Zoals eerder genoemd kan 
het zijn dat, als leerlingen op een enkele eigenschap meer op schaal 5 zitten, zij toch kunnen 
worden meegenomen in de doorplaatsingsoverweging. 
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5.3 ATTITUDE TEGENOVER OVERSTAP 

 
Behalve dat de leerlingen moeten voldoen aan een bepaald niveau, hebben sommige 
leerlingen dus extra hulp nodig wanneer zij van het VSO naar het VO overstappen. Momenteel 
heeft het VSO-VO nog niet een helder beeld van wat er precies bij de scholen aan begeleiding 
geboden wordt en wat de leerlingen dan precies nodig zouden hebben. De scholen hebben 
namelijk vrijheid in het invullen van de begeleiding van de doorplaatsers. Wat de leerlingen 
vinden van de overstap is nog niet bekend bij het VSO-VO. Het is daarom van belang te 
bekijken wat de jongeren denken, voelen en welk gedrag zij vertonen op het VO. Dit kan 
onderzocht worden door te kijken naar de attitude die jongeren hebben tegenover het 
overstapproces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het tripartite model van Attitude (Aronson, 
Wilson, & Akert, 2014). 

 Het Tripartite model stelt dat de houding die men tegenover een bepaald onderwerp heeft, 
kan worden vastgesteld door 3 onderdelen te bevragen. Deze worden in de volksmond ook wel 
de drie G’s genoemd. De drie onderdelen, oftewel drie G’s, zijn gedachten, gevoel en gedrag. 

		 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

Totaal IQ 
< 20 

20 - 34 
35 - 49 

50 - 69 
PRO 55-80 

70 - 89 
90 - 110 

> 110 

Indeling Inspectie 
< 35 

35 - 49 
50 - 69 

70 - 79 
80 - 89 

90 - 110 
110 - 120 

> 120 
Ontwikkelingsleeftijd (SEO) 

0-2 jaar 
2-5 jaar 

5-8 jaar 
8-12 jaar 

12-16 jaar 
kalenderleeftijd 

kalenderleeftijd 
Didactisch functioneringsniveau 

 
 

FN E3-E4 
FN M5-E6 

Referentieniveau 1F/ 
onderdelen 2F 

Referentieniveau 2F 
Referentieniveau 3F-4F 

Leerstandaard 
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VSO niveau 2 
 

VSO  
niveau 6 

VSO niveau 9 
  Passende 
perspectieven 
Pro leerroute D 

VSO niveau 12   
  Passende 
perspectieven 
Pro leerroute C 

VSO niveau 
12/14   
 Passende 
perspectieven 
Pro leerroute B 
 

VSO niveau 14 
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termen VO 
Passende perspectieven 
Pro leerroute A 

VSO niveau 16 
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 Passende perspectieven 
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Passende perspectieven 
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Sensomotorisch 
en gevoelsmatig 

Pragmatisch 
Egocentrisch  

Egocentrisch en perform aal  
Performaal en 
ongericht 

Toepassingsgericht 
Betekenisgericht  
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steunings-
behoefte 
t.a.v.  

leren en ontwikkelen 
Zeer intensief 

Intensief 
Voortdurend  

Regelmatig  
Incidenteel 

Op afroep  
Leeftijdsadequaat 

sociaal-emotionele ontwikkeling 
Zeer intensief 

Intensief 
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Regelmatig  
Incidenteel 

Op afroep 
Leeftijdsadequaat 

communicatie 
Zeer intensief 

Intensief 
Voortdurend  

Regelmatig  
Incidenteel 

Op afroep  
Leeftijdsadequaat 

fysieke situatie 
Zeer intensief 
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Voortdurend  

Regelmatig  
Incidenteel 

Op afroep  
Op afroep 

medische situatie 
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Op afroep  
Op afroep 

Uitstroombestemming 
Belevingsgericht 
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§ Gedachten is de kennis die een individu heeft over een bepaald onderwerp. In het 
geval van de doelgroep gaat dit met terugwerkende kracht over de kennis en 
verwachtingen die zij hadden over de doorplaatsing. Verder wordt er ook uitgevraagd 
welke verschillen er zijn tussen het VSO en het VO en wat hun mening daarover is. 
 

§ Bij gevoel gaat het voornamelijk over welke emoties een individu ervaart. Deze 
emoties kunnen helpen bij het bepalen wat hun algemene houding is bij het 
onderwerp. Dit wordt onderzocht door de doelgroep te vragen naar de emoties die zij 
hebben (gehad) tijdens de overstap.  
 

§ Als laatste is er het gedrag. Het gedeelte gedrag gaat over de gedragsintentie die men 
heeft.  

5.4 DE ZELFDETERMINATIETHEORIE 
 
De ontwikkeling van de leerling staat dus voorop, zo blijkt uit het werkdocument van stichting 
Leerlingenzorg Veluwe, maar ook vanuit de aanleiding van het Samenwerkingsverband.  
De zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (zoals in Zimbardo, Johnson & McCann, 2013), 
ook wel afgekort als ZDT, is een theorie die stelt dat mensen sneller intrinsieke motivatie 
tonen, maar ook sneller geneigd zijn tot groei en integratie wanneer zij ervaren dat, op 
bijvoorbeeld een werk of schoolplek, aan de drie psychologische basisbehoefte wordt voldaan. 
Deze theorie wordt ook gebruikt door sommige instellingen om de mate waarin iemand geluk 
ervaart, te meten (Contact!, z.j.). 
De driebasisbehoefte zijn, volgens Zimbardo, Johnson & McCann (2013): Autonomie, 
competentie en verbondenheid.  

 

 

Afbeelding 5.2 Zelfdeterminatietheorie (Bron: Zimbardo, Johnson & McCann, 2013) 

 
De behoefte autonomie staat voor het vrij kunnen maken van keuzes zonder te veel druk van 
buitenaf.  
Competentie betekent dat het individu zich bekwaam voelt om het werk te verrichten dat 
zij/hij moet verrichtten en dat zij/hij een adequaat resultaat kan neerzetten. 
(Relationele) verbondenheid betekent dat het individu graag relaties wil opbouwen, het gevoel 
heeft dat er goed voor hem/haar gezorgd wordt en dat het individu geliefd is. Volgens deze 
theorie zal een individu beter functioneren en beter groeien als er adequaat aan deze behoefte 
voldaan wordt. Deze groeitheorie wordt vaak op scholen en bij bedrijven gebruikt om in kaart 
te brengen of leerlingen of werknemers ergens behoefte aan hebben en hoe dit verbeterd kan 
worden om optimale groei en tevredenheid te bevorderen. 
Op veel scholen wordt deze theorie toegepast door bijvoorbeeld jongeren leeftijdsrelevante 
keuzes te laten maken. Denk hierbij aan vak en studierichtingkeuzes. Dit vergroot op den duur 
het gevoel van autonomie. Er wordt gekeken naar hoe zij de leerlingen kunnen uitdagen op 
een manier die voor hen haalbaar is: er wordt gewerkt aan verwachtingsmanagement en er 

Groei & 
Integratie

Autonomie

Competentie

Verbondenheid
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wordt constructieve feedback gegeven om het ervaren gevoel van competentie te vergroten. 
Om het gevoel van verbondenheid te vergroten, wordt gekeken naar het bieden van warmte, 
comfort en de ruimte om relaties met leraren, begeleiders en andere leerlingen aan te gaan 
(Zimbardo, Johnson & McCann, 2013). 
Het is dus gunstig te onderzoeken in hoeverre er aan deze behoeften is voldaan tijdens de 
overgangsperiode en hoe dit in het vervolg verbeterd kan worden. 
Het belang van deze theorie voor leerlingen wordt ook beaamd door Stevens (2004, zoals in 
Thiememeulenhoff, z.j.). Volgens hem zullen leerlingen het beter doen in de les en meer willen 
meedoen als op deze drie basisbehoefte wordt ingespeeld.  

 

(Visser, 2020) 

Een uitgebreidere versie van de originele ZDT is het motivatiecontinuüm zoals geformuleerd 
door Visser (2020). In deze versie wordt uitgelegd dat er verscheidende soorten motivatie 
zijn. Extrinsieke motivatie betekent dat een individu gemotiveerd wordt door buitenstaande 
factoren. Het gaat om beloningen of straffen. Denk bijvoorbeeld aan loon of een doel willen 
bereiken. Intrinsieke motivatie betekent dat iemand iets doet omdat hij of zij dit interessant 
vindt. Toch kan extrinsieke motivatie ook groeibevorderend zijn wanneer deze geïnternaliseerd 
is. De internalisatie van extrinsieke motivatie kan in meerdere en mindere mate voorkomen. 
Geïnternaliseerde motivatie betekent dat iemand nog steeds gemotiveerd wordt door winsten 
of consequenties, maar dat het individu de winsten of consequenties ook zelf belangrijk vindt. 
Dit kan zijn omdat het individu begrijpt waarom iets van belang is (oftewel geïdentificeerde 
regulatie). Dit kan ook zijn omdat de consequenties of winsten, een beroep doen op de 
waarden en normen van het individu (geïntegreerde regulatie). Als iemand een van deze twee 
voorgenoemde vormen van extrinsieke motivatie of intrinsieke motivatie laat zien, gaat het 
algemene welbevinden op de werk- of schoolplek omhoog. Verder gaat daardoor ook de 
kwaliteit van de geleverde resultaten omhoog en willen individuen zich graag verder 
ontwikkelen. De eerdergenoemde basisbehoeftes van Deci en Ryan (waargenomen autonomie, 
waargenomen verbondenheid en waargenomen competentie) zijn de onderdelen die concreet 
invloed hebben op welk soort motivatie iemand heeft. Wel stelt Visser dat de motivatie kan 
fluctueren. Zo kan het zijn dat een leerling vanwege ophopend schoolwerk een weekje 
gestrest is. Hierdoor kan het gevoel van competentie minder zijn dan normaal. Dit is normaal 
maar wordt mogelijk een probleem als op de basisbehoefte consistent, niet genoeg wordt 
ingespeeld. Voornamelijk nu tijdens de COVID-19 maatregelen, is het van belang om dit goed 
in het oog te houden. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. 

 

5.5 COVID-19 EN WELBEVINDEN OP SCHOOL 

 
Wanneer onderzoek wordt gedaan naar welbevinden, is het relevant te kijken naar wat 
welbevinden precies is en naar eventuele factoren die hier invloed op kunnen hebben. 
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5.5.1 WELBEVINDEN 

 

Psychologisch welbevinden is een breed concept. Er wordt vaak over psychologisch 
welbevinden gesproken binnen de positieve psychologie. Zo wordt welbevinden beschreven in 
het PERMA-model van Seligman (2011). Volgens Seligman bestaat psychologisch welbevinden 
uit 5 onderdelen. 
De eerste is positieve emoties (Positive emotions). Dit betekent dat de individuen aangeven 
dat ze over het algemeen tevreden zijn met hun leven. Ze zijn hoopvol over hun toekomst en 
zijn ook tevreden over hun verleden. Het is dus van belang dat leerlingen over het algemeen 
positieve gevoelens hebben over hun vorige school maar voornamelijk over de 
doorstroomprocedure. Dit is vergelijkbaar met het onderdeel gevoelens van het tripartite 
model van attitude (Aronson, Wilson, & Akert, 2014). 
Het tweede onderdeel gaat over relaties (Relationships). Individuen worden in hun 
welbevinden geholpen door betekenisvolle relaties te vormen. Dit kunnen vrienden, familie, 
collega’s etc. zijn. Het welbevinden van de leerlingen is op dit onderdeel goed, als zij met een 
aantal leraren en andere leerlingen op de huidige school, goede en sterke relaties gevormd 
hebben. Dit heeft een raakvlak met het onderdeel ervaren verbondenheid van de 
zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (zoals in Zimbardo, Johnson & McCann, 2013). 
Vervolgens is er het onderdeel prestatie (Accomplishment). Als een individu met tevredenheid 
terugkijkt op zijn of haar handelen en prestaties, heeft dat een positief effect op het 
psychologische welbevinden. Dit lijkt een enigszins op het eerdere onderdeel positieve 
gevoelens, maar gaat specifiek over de resultaten die zij hebben geleverd. Het is dus de 
bedoeling dat leerlingen op een positieve manier terugkijken op welke resultaten zij al 
geleverd hebben tijdens het overstappproces en op de nieuwe school.  
Ook gaat dit onderdeel over de wil om in de toekomst doelen te bereiken. Hierop wordt 
ingespeeld wanneer leerlingen gefaciliteerd worden om hun toekomstdoelen te bereiken. 
Betrokkenheid (Engagement) betekent dat mensen zich compleet kunnen focussen op een 
taak die ze doen. Hierbij is het nodig dat degene het leuk of interessant vindt. Als de 
leerlingen het schoolwerk en andere opdrachten over het algemeen leuk vinden, is dit gunstig 
voor hun psychologische welbevinden op school. Dit wordt ook genoemd bij het stukje 
intrinsieke en geïnternaliseerde extrinsieke motivatie van het motivatiecontinuüm van Visser. 
Als laatste is er nog het onderdeel Betekenis (Meaning). Dit gaat over betekenis kunnen geven 
aan het leven. Er wordt dan gesproken over concepten die groter lijken dan het individu zelf. 
Vaak gaat dit om religie of familie, maar het kunnen ook overkoepelende levensdoelen zijn. 
Deze geven zin aan het leven, zelfs aan de dagelijkse, onbelangrijk lijkende taken. Als de 
leerlingen doelen voor ogen hebben en het gevoel hebben dat wat zij doen ook daadwerkelijk 
nuttig is, reflecteert dit goed op hun welbevinden op school. Dit lijkt op de geïnternaliseerde 
extrinsieke motivatie van het motivatiecontinuüm maar ook op de theorie over het belang van 
doelen bij de ontwikkeling van jongeren, zoals beschreven staat in de relevantie. 
Wellicht heeft de huidige COVID-19 situatie ook invloed op het welbevinden van leerlingen. 

 
5.5.2 WELBEVINDEN VAN LEERLINGEN  
Een grote invloedrijke factor op het gebied van welbevinden is hetCOVID-19 virus en de 
veiligheidsmaatregelen. Er zijn nog geen concrete cijfers te vinden over de Coronacrisis en de 
mentale gezondheid van leerlingen onder de 16. De GGD heeft al wel onderzoek gedaan naar 
het welbevinden van middelbare scholieren in het algemeen.  

De GGD heeft in 2020 in Noord en Oost-Gelderland een onderzoek gedaan naar het algemene 
welbevinden van jongeren met het oog op de COVID-19 maatregelen. 22% van deze jongeren 
gaf aan dat ze graag hulp of extra ondersteuning zouden willen in deze tijd. De twee 
voornaamste behoeften zijn hulp met huiswerk en het volgen van online lessen. De derde 
hulpvraag is dat zij graag iemand zouden willen hebben om mee te praten. De ondersteuning 
die jongeren nodig hebben is dus voornamelijk op educatief gebied. Het algemene 
welbevinden op school is ook gedaald. Er is gekeken naar het welbevinden van jongeren in 
2020 en deze cijfers zijn vergeleken met de cijfers in 2015. In 2015 gaf 45% van leerlingen 
aan dat zij school leuk vonden en 35% van de leerlingen vond school “wel gaan”. In 2020 gaf 
51% aan dat het wel ging op school en gaf maar 17% aan dat ze school leuk vonden. Het 
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aantal leerlingen dat school niet leuk vond is met 9% gestegen. Het aantal leerlingen dat 
school “vreselijk” vindt is met 11% gestegen. Het aantal leerlingen dat school nu als 
“hartstikke leuk” ervaart is gedaald met 5%. Het ziet er dus naar uit dat het algemene 
welbevinden van scholieren is gedaald sinds de COVID-19 maatregelen. 
Zoals eerder in het Landelijk doelgroepenmodel (2020) is benoemd, hebben sommige VO-
overstappers op bepaalde gebieden extra begeleiding nodig. Dit is in deze tijd, volgens het 
onderzoek van het GGD, een behoefte bij een groot aantal leerlingen, inclusief jongeren die 
deze hulp normaal gesproken niet nodig hadden. Dit kan ervoor zorgen dat het welbevinden 
van de overstappers negatief beïnvloed is. Het is van belang dit mee te nemen in het 
onderzoek. Er zullen ook vragen gesteld worden over het welbevinden op school met het oog 
op de COVID-19 maatregelen.  

 

5.6 HUIDIGE INTERVENTIES OVERSTAP VO-VSO BUITEN AMSTERDAM-
DIEMEN 
 
Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen is niet de enige van zijn 
soort. De wet passend Onderwijs (2014) is een landelijke wetgeving. Er wordt op andere 
plekken in het land ook gewerkt aan de samenwerking en verbetering in het VSO en het VO. 
Hieronder worden twee voorbeelden gegeven. 

Bij Altra, in de regio Amstelland en de Meerlanden (SWVAM, z.j.) wordt gewerkt met een 
succesplan voordat leerlingen overgeplaatst kunnen worden naar het VO. Gedurende een 
periode van 6 tot 10 weken wordt er bij potentiële overstappers gelet op schoolresultaten, 
aanwezigheid en het gedrag dat een leerling vertoont. Als de leerling goede resultaten 
vertoont, mag de leerling meelopen op een VO-school. Na de meeloopdagen wordt er  
geëvalueerd. De leerlingen krijgen na de definitieve overstap nazorg van Altra. Deze zorg 
verschilt per situatie en loopt uiteen van individuele gesprekken met de oud-leerling tot 
simpelweg adviezen aan de sleutelpersonen bij de nieuwe school van de leerling.  

 

In een werkdocument van de stichting Leerlingenzorg Veluwe uit 2019, staat dat het van 
belang is dat er op verscheidende niveaus wordt geëvalueerd op VO-overstappotentie. Zij 
hebben daarvoor een invulschema gemaakt. Er moet geëvalueerd worden op schoolniveau. Zo 
kan men kijken naar de schoolsetting. Bijvoorbeeld in hoeverre er binnen de school en bij 
docenten een positief beeld is over het willen en kunnen helpen van leerlingen met bijzondere 
ondersteuningsbehoefte. Er kan ook worden gekeken naar hoe deze begeleiding is gevormd, 
en of er een duidelijk verantwoordelijke is. 
Vervolgens kan gekeken worden naar hoe het op relationeel niveau gaat. Er wordt dan 
bijvoorbeeld gekeken naar de docent-leerling relatie maar ook naar de ouder-school relatie. 
Als laatste wordt op individueel niveau  beoordeeld. Er wordt gekeken naar hoe de leerling 
ervoor staat (denk aan motivatie, kans tot voldoende ontwikkeling en zelfredzaamheid.), hoe 
de docent zich opstelt tegenover de leerling en diens begeleidingsbehoefte en of de ouders 
genoeg worden betrokken. 

 

5.7 VO-OVERSTAPPERS EN DE BEGELEIDING BIJ HET OVERSTAPPEN EN 
HUIDIGE BEHOEFTEN 
 
Het Samenwerkingsverband wil graag van de leerlingen die zijn overgestapt weten hoe zij de 
overstap en de begeleiding tijdens en na de overstap hebben ervaren. Het is van belang om te 
weten hoe ze het op het leren en ontwikkelen niveau en op sociaal-emotioneel niveau doen 
volgens het Landelijk doelgroepenmodel (2020). Ook is het van belang om bij de uitvraag over 
hun mening, te kijken naar hoe zij op gedragsniveau, gevoelsniveau en op gedachtenniveau 
kijken naar de overstap en de begeleiding die ze (hebben) ontvangen. Het is hierbij handig om 
naast de leerlingen ook de scholen en ouders te spreken om op die manier op de 3 niveaus 
van het werkmodel van de stichting Leerlingenzorg Veluwe, uit te vragen. Verder is het van 
belang om te kijken of er op de scholen genoeg op individueel niveau wordt gedaan, om in de 
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drie basisbehoeften van de zelfdeterminatietheorie van de leerlingen te voorzien. Bij het 
informatie uitvragen is het van belang de huidige quarantaine situatie in acht te nemen, 
omdat deze effect kan hebben op de algemene ervaring op school en voornamelijk op de 
begeleiding vanuit de school. De resultaten hiervan, bieden een uitgebreid beeld van het 
welbevinden op school van de overstappers, brengen de begeleiding in beeld en geven weer 
wat er nog kan worden verbeterd. 

5.7.2 ONDERZOEKSVRAGEN 

 
Het doel van het onderzoek is dus om erachter te komen wat de ervaring is en wat de 
behoeften zijn van overstapleerlingen, scholen en ouders van overstapleerlingen. Dit is 
belangrijk om de overstap en begeleiding te verbeteren voor deze leerlingen. 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook: 
Hoe hebben de leerlingen die van het VSO naar het VO zijn overgeplaatst de overgang van het 
VSO naar het VO ervaren? 

Met als deelvragen, gebaseerd op de modellen en theorieën: 

Deelvraag 1: 

Welke begeleiding hadden de VO-overstappers nodig op het niveau leren en ontwikkelen en 
sociaal-emotionele ontwikkeling en hebben zij deze begeleiding voldoende ontvangen? 

Deelvraag 2: 
Welke attitude hadden de VSO-doorstromers tegenover de doorstroomprocedure? 

Deelvraag 3: 
Hoe hebben de leerlingen de waargenomen autonomie, waargenomen competentie en 
waargenomen verbondenheid ervaren gedurende de doorstroomprocedure? 

Deelvraag 4: 
Wat is het welbevinden van VO-overstappers op de huidige school en heeft COVID-19 hier 
significant invloed op gehad? 
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6 METHODISCH KADER 
 
 
Het doel van het onderzoek was om erachter te komen wat de ervaringen en behoeftes zijn 
van overstapleerlingen, scholen, en ouders van overstapleerlingen. Deze informatie is van 
belang om  de overstap en begeleiding te verbeteren voor deze leerlingen. 

 

6.1 SOORT ONDERZOEK  

 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Dit betekent dat er diepgaand onderzoek is gedaan 
naar onderwerpen, ervaringen en/of meningen. De resultaten zijn alleen in woorden 
beschreven. Bij de doelgroep, voornamelijk scholen, werd onderzoek gedaan totdat er geen 
nieuwe informatie meer naar boven kwam. Dit heet verzadiging.  
Bij de interviews zat soms ook een medewerker van de werkgroep VSO-VO. Dit was in eerste 
instantie voor de begeleiding van de onderzoeker, maar ook voor beeldvorming over de 
situatie voor de werkgroep VSO-VO. 

 

6.2 INSTRUMENTEN 

 
Tijdens dit onderzoek zijn er individuele interviews gehouden of in tweetallen. Bij sommige 
scholen is er namelijk meer dan één professional gesproken om een zo volledig mogelijk beeld 
te krijgen van een situatie. De interviews waren half-gestructureerd oftewel semi -
gestructureerd. Dit betekent dat een aantal thema’s, oftewel topics (zie bijlage 1), en vragen 
vooraf zijn geformuleerd, maar er wel ruimte was voor andere vragen en de mogelijkheid 
bestond om door te gaan over een onderwerp dat werd aangehaald door de interviewee. 
Deze interviews waren voor het grootste gedeelte face-to-face (tenzij dit vanwege 
veiligheidsmaatregelen niet mogelijk was). In het geval dat face-to-face niet mogelijk was, is 
er gebruik gemaakt van no-contact alternatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ZOOM, 
Microsoft Teams en in een enkel geval, voornamelijk bij ouders, telefonisch. Er is een voorkeur 
geweest voor alternatieven waarbij de interviewee in beeld is, zodat ook non-verbale 
communicatieques te lezen was tijdens het interview. De interviews zijn vastgelegd door 
middel van opnamen. De reden hiervoor is om zo accuraat mogelijk informatie te verwerken 
voor de resultaten.  
Omdat het vrij sensitieve informatie betreft, is ervoor gekozen om eerst te beginnen met 
gemakkelijke onderwerpen. Daarna werd naar moeilijkere onderwerpen toegewerkt (Baarda et 
al., 2013). 

 

6.3 RESPONDENTEN 

 
Tijdens dit onderzoek zijn er acht schoolvertegenwoordigers (exclusief een eventuele extra 
bijzitter), twee leerlingen en twee ouders gesproken. De gegevens van de leerlingen en 
scholen had de werkgroep VSO-VO tot haar beschikking. Zij hebben dus contact opgenomen 
met de scholen om de beschikbaarheid voor het onderzoek in kaart te brengen. Daarna werd 
er met alle partijen nogmaals contact opgenomen om een daadwerkelijke afspraak te maken.  
Er hoefde dus niet gezocht te worden naar respondenten. Er was vooraf bepaald om alle 
vijftien leerlingen, ouders en tien scholen tijdens dit onderzoek te spreken. Helaas zijn deze 
niet allemaal gesproken, zoals hierboven te lezen is. 
Het grootste gedeelte van de schoolvertegenwoordigers en ouders waren volwassen vrouwen. 
Het ging bij de schoolvertegenwoordigers voornamelijk om zorgcoördinatoren en in een enkel 
geval zat er bij deze interviews ook een mentor bij. Bij de leerlingen ging het om jongens 
onder de 18 jaar. 
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6.4 DATA-ANALYSE 

 
Een aantal van de interviews zijn getranscribeerd, dit betekent simpelweg uitgeschreven. 
Vanwege de lengte van de interviews is hierbij gebruik gemaakt van transcribeer software. Dit 
is de Dicteren-optie van Microsoft Word.  Als vangnet en voor latere aanpassingen is de audio 
ook opgenomen met een telefoon. Hierbij moet wel vermeld worden dat deze app niet perfect 
transcribeert. Vaak mist er met dit programma nog interpunctie, zijn woorden verkeerd 
geschreven, missen er gedeelten van de zin en weet het programma niet altijd het verschil 
tussen twee stemmen. Het is dus slechts een imperfect hulpmiddel geweest. Deze 
transcripties zijn daarom nog achteraf gecontroleerd en in een begrijpelijkere lay-out 
geplaatst. Vervolgens zijn deze gecodeerd of verwijderd. Dit betekent dat zij onder de juiste 
topic werden geplaatst. Er werd gebruik gemaakt van topics en subtopics afhankelijk van de 
uitkomsten van de interviews. Terwijl de relevante stukken van de tekst onder elkaar 
geplaatst werden, zijn er steeds meer subtopics gecreëerd. Dit heet ook wel open coderen. Zo 
was een topic bijvoorbeeld “overplaatsing”  en was een subtopic “overplaatsing- school 
matching”.  De respondenten kregen allemaal kleurencodes en werden vervolgens onder 
elkaar geplaatst in een Excel-bestand. Daarna zijn deze subtopics weer geplaatst in de 
resultaten geplaatst en verwerkt onder overkoepelende topics. Dit heet axiaal coderen. 
Vervolgens is de conclusie geformuleerd op basis van deze resultaten en de theorie uit het 
theoretisch kader (Baarda et al., 2013). 

 

6.5 BETROUWBAARHEID 

 
Bertrouwbaarheid betekent dat de resultaten accuraat zijn. Dit betekent dat de resultaten 
vrijwel hetzelfde blijven als het onderzoek nogmaals gedaan zou worden. Het is daarom van 
belang dat de methode consistent en onderbouwd is. Om de betrouwbaarheid te waarborgen 
werd steeds dezelfde topiclijst (bijlage 1) gebruikt. Bij het coderen werden voor een groot 
gedeelte dezelfde topics gebruikt om verwarring tegen te voorkomen. Verder werden alle 
interviews door dezelfde onderzoeker afgenomen. Ook is geprobeerd om de interviews in een 
stille, neutrale ruimte af te nemen. De leerlingen en scholen werden daarom zoveel mogelijk 
op school gesproken (Baarda et al., 2013). 

 

6.6 VALIDITEIT  

 
Validiteit waarborgen is van belang om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk gemeten wordt 
wat er gemeten moet worden. Om de validiteit te vergroten is er gebruik gemaakt van 
Triangulatie. Dit betekent dat er verschillende bronnen zijn gebruikt voor de conclusie van het 
onderzoek. Zo werd er naast de resultaten uit de interviews ook gebruik gemaakt van 
verschillende relevante theorieën en informatiebronnen. Verder is het van belang dat de juiste 
onderzoeksmethode wordt gebruikt. In dit geval ging het  om een kwalitatief onderzoek omdat 
het gaat om de ervaringen van mensen (Baarda et al., 2013). 

 

 6.7  NIP-BEROEPSCODE 

 
Tijdens het onderzoek en het formuleren van het advies, zijn er een aantal handelingsregels 
waar een psycholoog zich aan hoort te houden. Deze handelscodes staan beschreven in de 
Beroepscode voor psychologen van het Nederlandse Instituut van Psychologen (2015). 
Alhoewel alle codes moeten worden nageleefd, zijn hieronder een aantal relevante codes 
uitgewerkt. 
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Volgens artikel 7 van de beroepscode van het NIP (2015) moet een professional de ethische 
regelgeving rondom minderjarigen, nakomen zowel jegens het kind maar ook jegens de 
ouders. De leerlingen, hun ouders en schoolvertegenwoordigers hebben voorafgaand aan de 
interviews, een brief ontvangen met informatie over het interview en 
toestemmingsformulieren om in te vullen. De ouders behoorden toestemming te geven voor 
de deelname van hun kinderen en voor zichzelf. Waar dit niet is gebeurd zijn de leerlingen ook 
niet gesproken 

Artikel 10 tot 13 

Zoals in de NIP-code staat, is er zowel bij het contact met de opdrachtgever en deelnemers als 
met het verrichten en verwerken van het onderzoek, op een verantwoordelijke, integere, 
respectvolle en deskundige manier met de gegevens van de betrokkenen omgegaan. Zo kan 
erop gerekend worden dat de onderzoeker/adviseur verantwoordelijk was en is voor haar 
eigen handelen en de omgang met informatie. De onderzoeker/adviseur is eerlijk tegen alle 
partijen geweest. 

Artikel 15 stelt dat een professional zorgvuldig behoort te handelen, zowel met de client als 
naar alle andere betrokkenen (NIP, 2015). Dit is gedaan door 
onbevooroordeeld, professioneel en nauwkeurig te handelen tijdens de samenwerking met alle 
betrokkenen.  

Er zijn tijdens het onderzoek geen namen genoemd om de privacy van de betrokkenen te 
waarborgen. Verder hebben de relevante betrokkenen het recht informatie te 
verwijderen/vernietigen als zij niet willen dat dit in het onderzoek wordt vermeld, zoals 
vermeld in artikel 93.  
 
Artikel 27  

Zoals in de NIP-code staat beschreven, zorgde en zorgt de onderzoeker/adviseur ervoor dat er 
geen misbruik gemaakt kan worden van informatie. Zo is de onderzoeker/adviseur eerlijk en 
onbevooroordeeld geweest in het verwerken en formuleren van de uitkomsten en beschermde 
en beschermt zij deze integriteit ook zoveel mogelijk bij tweede en derde partijen wanneer de 
resultaten worden gepubliceerd. 

Artikel 71 

Volgens deze NIP-code is er met uiterste nadruk rekening gehouden met de gevoelige natuur 
van de gegevens en informatie die gedeeld wordt met de onderzoeker/adviseur. Deze is en zal 
nooit gedeeld worden zonder expliciete toestemming van de deelnemer. 

Artikel 89 stelt dat als een rapportage wordt verspreid naar derden, er toestemming van de 
betrokkenen moet zijn gegeven (NIP, 2015).  Er is als documentatie ook een 
toestemmingsformulier (bijlage 2) ondertekend of (opgenomen) verbaal toestemming 
gevraagd aan de onderzochte persoon.  
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7 RESULTATEN 
 
Bij het onderzoek zijn er twee leerlingen, twee ouders en acht scholen gesproken. Per school 
werden er in een enkel geval meerdere professionals gesproken om een beter beeld te krijgen 
van een leerling. In totaal zijn er twaalf respondenten geïnterviewd. De bevindingen uit de 
interviews zijn hieronder beschreven. 
 

7.1 Attitude jegens de overstap en begeleiding  
 
Geen enkele school heeft aangegeven te willen stoppen met de doorstromers.  Over het 
algemeen geven de scholen aan dat VSO- leerlingen, waar mogelijk, de kans moeten krijgen 
om op het regulier onderwijs te zitten. De scholen ervaarden de overstap over het algemeen 
anders per leerling. In het geval dat er meerdere leerlingen vanuit het VSO waren 
doorgestroomd, kwam het vaak voor dat het bij een of twee goed ging en dat er eentje tussen 
zit die ietwat moeizamer ging. Dit heeft meerdere oorzaken. Dit wordt in latere paragrafen 
verder uitgewerkt. Het werd door verschillende scholen als fijn ervaren als er een warme 
overdracht is met de oude school. Het was ook wat comfortabeler voor de meeste scholen als 
de jongeren in elk geval een dagje konden meelopen of rondkijken op de school.  
Er werd gesproken over een angst die scholen hebben bij VSO-doorstromers. Dit gaat meestal 
over de resultaten die een school moet leveren. Voornamelijk bij scholen die qua schoolscore 
al lager staan kan het soms “eng” zijn om een leerling vanuit het VSO te ontvangen zonder te 
weten hoe deze leerling het zal doen op de nieuwe school. Ook zijn de scholen soms bang dat 
ze de leerlingen niet de hulp kunnen geven die sommige van hen nodig hebben. 
Als laatste werd aangegeven dat het proces het beste verliep wanneer het in eerste instantie 
via het Samenwerkingsverband ging in plaats van via de ouders. 

De gesproken leerlingen hebben de overgang over het algemeen als fijn ervaren. De leerlingen 
vonden het fijn dat ze hun educatie konden voortzetten op het VO. Ze wilden graag als 
normaal worden gezien en dat gevoel kregen ze niet heel erg van hun omgeving toen ze op 
het speciaal onderwijs zaten.  

“(Er) zaten veel  jongens met gedragsproblemen. Het was 
heel druk. Kleinere klassen, maar wel drukker, eigenlijk. Ja, 
ik schaamde me ook een beetje. Ja, ik vond het niet leuk.”-  

Leerling, over zijn/haar vorige VSO-school 

 

Ze hadden verder ook het gevoel dat ze beter hun toekomstdromen konden vervullen omdat 
zij hun onderwijs konden voortzetten op het regulier onderwijs. Verder vonden ze over het 
algemeen dat de overplaatsing goed is gegaan. De begeleiding die zij genoten hebben was 
genoeg. In het begin was meekomen met het lesniveau wat lastiger, maar dat is later weer 
bijgetrokken. Ze zouden weinig aan het proces aanpassen. 

“(Het) Was echt wel echt snel, ja. Andere scholen zaten 
allemaal vol. Toch zat ik binnen een week (na contact met de 

huidige school) alweer op (VO-school).”- Leerling 
 

De ouders waren verdeeld. Eén ouder was tevreden over het proces. Deze ouder gaf aan dat 
het proces vrij snel en vlekkeloos was verlopen. Het contact met de school is prima verlopen. 
Graag had ze wel gewild dat er minder kinderen op het VSO zitten. Er moet meer aandacht 
komen voor coaching in de les  zodat meer kinderen zich “normaal” kunnen voelen. Verder 
was het contact met de mentor iets lastiger, maar gaf de ouder aan dat dit waarschijnlijk komt 
door de COVID-19 maatregelen. 
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“”Want ja, de directrice en de mensen zaten erbij, betrekken 
jou goed en waren heel duidelijk in wat ze gewoon te bieden 
hadden. En ook wat eigenlijk daar verwacht wordt, het beleid 

en communicatie was hartstikke goed.” - Ouder 

 
Een andere ouder gaf aan dat het proces te moeilijk wordt gemaakt en vond dat het 
Samenwerkingsverband meer betrokken moet zijn bij de overplaatsing van leerlingen. Het 
proces duurde volgens deze ouder te lang. De ouder voelde zich daarom niet gehoord en was 
gefrustreerd. Het proces ging sneller toen hij/zij zich er zelf harder voor ging inzetten om een 
VO-school te vinden voor haar kind. Dat is, volgens deze ouder, niet hoe het zou moeten. 
Verder liepen ze te vaak tegen een afwijzing aan, zelfs op de school waar de leerling 
momenteel toch zit. Dit is iets waar ook aan gewerkt zou moeten worden. Dit werkt 
demotiverend voor de ouder maar voornamelijk voor de leerling. Meer scholen moeten, 
volgens de ouder, leerlingen vanuit het VSO aannemen.  

“Ik ben uiteindelijk twee maanden bezig geweest (…)Ik 
moest het allemaal gaan regelen net voor de vakantie en 

met Corona. Het is uiteindelijk wel gelukt, maar het had mij 
veel moeite bespaard als het Samenwerkingsverband…want 
op papier staat dat ze (scholen) niet mogen weigeren. Ja, in 

werkelijkheid gebeurt dat wel dus…”- Ouder 

 
Verder gaf deze ouder aan dat de betrokkenheid van het Samenwerkingsverband verbeterd 
kan worden nadat de leerling geplaatst is. Dit was in het geval van haar kind niet zo en dit 
was ook frustrerend. Het zou fijn zijn geweest als het Samenwerkingsverband beter had gelet 
op de begeleiding die geleverd wordt aan leerlingen. Zo was het qua begeleiding niet gegaan 
zoals het moest. De afspraken met de hulpverlener zijn niet nagekomen nadat de leerling was 
geplaatst op het VO. Nu gaat het beter met de leerling en zijn de cijfers van de leerling beter. 
Mede dankzij de begeleiding die de leerling heeft ontvangen van de schoolmedewerkers. 
 

“Zij (begeleiding) zouden nog met hem zitten om de week 
om te polsen hoe het met hem ging. Als het goed ging zou 

het om de vier weken worden. Die gesprekken hebben 
gewoon nooit plaatsgevonden. (…) Nou ja, dat zijn de 

punten. Voor de rest is het gewoon prima, hij zit er nog. Ja, 
het regulier is gewoon voor hem.”- ouder 

7.2 NIVEAU EN BEHOEFTE BIJ LEREN & ONTWIKKELEN (DIDACTIEK/ 
VAKINHOUDELIJK) 
 
Een van de scholen gaf aan dat er geen goede match was tussen de vakken die op de vorige 
school gegeven werden vergeleken met de vakkeuzes op de huidige school. De school geeft 
aan dat het van belang is dat de VSO-school goed kijkt of het vakkenpakket matcht met de 
VO-school die zij op het oog hebben. Het vakkenpakket wordt voornamelijk een probleem 
wanneer de leerlingen doorstromen in of naar de bovenbouw. Dan is er namelijk al een keuze 
gemaakt of is het te laat om een eventuele achterstand bij te spijkeren van een vak dat nog 
niet eerder is gevolgd. 

“Ik denk dat het goed zou zijn als VSO-scholen bij het 
regulier onderwijs zou onderzoeken: “Welke profielen bieden 
jullie aan? Wat zijn jullie vakkenpakketten”.  Zodat ze ook al 
zien wat matcht met een bepaalde type leerling. Ja, je hebt 



 

28 

 

28 

meer technische scholen en meer creatief, hè? Je hebt van 
alles. Dat is belangrijk! Dus dat ze beter kijken naar die 

match.”- Schoolvertegenwoordiger 

 
Vier andere scholen gaven aan dat een aantal doorstromers voornamelijk in het begin moeite 
had om mee te komen met de vakken. Dit komt omdat de leerlingen een heel ander manier 
van lesgeven gewend zijn. Twee scholen geven aan dat dit komt omdat de manier van 
lesgeven op het VSO meer gefocust is op pedagogische begeleiding dan op het VO. Drie 
scholen geven aan dat het daarom belangrijk is dat hier aandacht aan besteed wordt op het 
VSO voordat ze naar het VO gaan. Hier werd een aantal voorbeelden van gegeven. Zo gaf een 
school aan dat de leerlingen extra bijles zouden moeten ontvangen nadat zij een aantal lessen 
hadden gevolgd op het VO. Een andere schoolvertegenwoordiger gaf aan dat het zou kunnen 
helpen als de VSO-scholen een beter idee hebben van het niveau van de lessen op het VO. 

“Nou, Ik denk dat vakinhoudelijk ondersteuning, als het 
nodig is, fijn zo kunnen zijn”- Schoolvertegenwoordiger, over 

extra ondersteuningssuggesties voor VSO-doorstromers 

 
Verder vonden de leerlingen het qua begeleiding van leraren wel fijn dat de leraren op het 
VSO ze meer bij de hand nemen. Dat toetsen verder van tevoren werden aangekondigd en dat 
ze er steeds aan werden herinnerd hielp wel met schoolwerk. Toch geven de leerlingen ook 
aan dat ze ook zonder deze begeleiding kunnen, omdat het in het vervolgonderwijs ook niet 
gedaan wordt. 
Een kleine hoeveelheid leerlingen waren thuiszitters voordat ze werden overgeplaatst naar het 
reguliere onderwijs. Een van deze leerlingen heeft nog steeds schoolwerk vanaf huis kunnen 
doen op aandringen van diens moeder.  
Een aantal leerlingen heeft extra bijles of huiswerkbegeleiding buiten school. Een van de 
leerlingen en de ouder van de andere leerling gaven aan dat deze extra begeleiding heeft 
geholpen in het begin van de doorplaatsing.  

“Met huiswerk en zo is het ook gewoon prima. Ja, zij 
(huiswerkbegeleidster) maakt samen met hem zijn huiswerk. 
Ze komt ook voor de andere kinderen, maar als er toetsen 

zijn waar hij moeite mee heeft, dan maakt hij dat dan samen 
met haar.”-  Ouder 

7.3 NIVEAU EN BEHOEFTE BIJ SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 
 
De leerlingen die meededen aan het onderzoek, gaven aan dat ze geen moeite hadden met 
sociaal contact op hun nieuwe VO-school. Een hiervan had al vrienden op de VO-school en de 
ander had niet veel moeite met vrienden maken. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze 
leerling in het begin van de overplaatsing gedrag liet zien jegens andere leerlingen dat duidde 
op moeite met emotieregulering. Toch gaat het volgens alle partijen (school, ouder en de 
leerling zelf) nu beter met deze leerling. Ook het contact met de leraren en andere begeleiders 
gaat goed bij de leerlingen. De leerlingen gaven aan dat ze de sociale omgeving op het VO als 
veel fijner ervaarden dan op het VSO. Zij vonden dat de leerlingen op het VSO minder serieus 
waren en er waren te veel prikkels vanuit ongewenst gedrag van anderen. Denk aan ruzies, te 
veel aandacht voor leerlingen die niet goed meededen etc. Dit zorgde ervoor dat beide 
leerlingen geen “echte” vrienden hadden op het VSO. Een leerling gaf aan dat dit ook kwam 
vanwege het leeftijdsverschil met andere leerlingen op het VSO. Deze leerling zat maar een 
aantal maanden op het VSO. Een leerling gaf aan dat de leraren op het VSO wel leuker waren 
dan de leraren op het VO. Ze waren wat speelser en gezelliger omdat er meer aandacht was 
voor sociaal-emotionele begeleiding. Een aantal leerlingen vond het, volgens zowel de scholen 
als de gesproken leerlingen, lastig om gedragsmatig mee te komen. Sommige leerlingen 
hadden in het begin moeite met presentie. Bij een hiervan kwam dat omdat de leerling een 
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lange tijd had thuisgezeten. Een ander had moeite met presentie omdat in de eerste maanden 
na de plaatsing er online werd lesgegeven.  

“Ik hoorde daar niet, maar ik heb het gewoon verpest omdat 
ik zelf stoer wou doen. Daarom wil ik ook gaan bouwen, 

laten zien: Ik hoor gewoon op het normaal onderwijs en niet 
op het speciaal”- Leerling  

 
Een aantal leerlingen had moeite met contact maken met andere leerlingen. Bij de meeste van 
deze leerlingen uitte dit zich in defensief of aanvallend gedrag. Er werd uitgelegd dat dit vaak 
kwam omdat de jongeren moeite hadden met wennen aan een compleet nieuwe schoolsetting. 
Vaak hadden leerlingen een bepaalde positie op de vorige school en een dynamiek met andere 
leerlingen die ze moeilijk konden loslaten op het VO. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
pestverleden of een “stoere jongen/meisje”-positie die men al had op het VSO/vorige school. 
Een leerling had op sociaal gebied altijd al moeite gehad met contact maken met anderen. 
Hierdoor was het lastig goed te acclimatiseren. Dit werd nog versterkt door de situatie met 
COVID-19. Bij een enkele leerling kwam er ook ongewenst gedrag voor richting leraren. In 
een enkel geval was het zelfs nog ernstiger dan uitdagen of schoolwerk uitwijkend gedrag. 
Denk bijvoorbeeld aan zelfpijniging of verbale of fysieke uitbarstingen jegens andere 
leerlingen of leraren. Vaak lag het meer aan de omgang met zulke situaties dan aan de 
middelen die de school op dat moment tot haar beschikking had. Bij sommige scholen ging dit 
gemakkelijker dan bij andere. Uiteindelijk kwamen bijna alle scholen hier wel uit, samen met 
de leerlingen, hun ouders en eventuele hulpverlening, 

“Dus de leraar grijpt in, eigenlijk best wel goed, maar dat 
vond de leerling niet, want die leerkracht doet het per 

definitie niet goed. Ja, dus dat escaleerde.”- 
Schoolvertegenwoordiger 

 
Sommige leerlingen hadden op sociaal-emotioneel gebied, meer begeleiding nodig dan de VO-
scholen konden bieden. Het grootste gedeelte van de scholen gaf aan dat het een lastige 
zoektocht was/ is om de juiste hulp te vinden voor deze leerlingen. Een aantal scholen gaf aan 
dat goed gekeken moet worden naar de hulp die de leerling buiten school ontvangt. Twee 
scholen gaven aan dat de leraren hiervoor beter moeten worden opgeleid. Zo meldde een 
schoolvertegenwoordiger het goed zou zijn als VO- leraren expertise zouden kunnen krijgen 
van hun VSO-collega’s. Een andere schoolvertegenwoordiger benoemde dat het van belang is 
dat er snel gereageerd wordt bij problemen, vragen en onzekerheden bij jongeren die net 
overstappen. Het zou anders al snel kunnen uitlopen op ongewenst gedrag, zoals ze dit 
wellicht gewend zijn.  

“Nou ja kijk, de leerling heeft het gewoon heel lastig gehad 
op school. Ja, hij/zij lag gewoon niet zo goed in de groep. 

Die was bijvoorbeeld sociaal onhandig en heel veel leerlingen 
nemen ook afstand van die leerling.”- 

schoolvertegenwoordiger 

“We hebben veel meer auti-gerelateerde kinderen, dus we 
hebben vergelijkbare leerlingen hier ook rondlopen. Het is 
dus geen gepest persoon. Hij/zij ligt gewoon goed in die 

groep.”-schoolvertegenwoordiger 

 

7.4 MOTIVATIE 
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“Jezelf blijven, niet veranderen voor vrienden van andere 
mensen en goed gefocust blijven op je doel.”- leerling, over 

tips voor VSO-doorstromers 

De leerlingen gaven aan dat ze waarschijnlijk overgaan naar het volgende leerjaar en dat ze 
hun best probeerden te doen op het VO. De leerlingen zeiden dat ze gemotiveerd werden om 
hun best te doen op het VO vanwege hun toekomstdromen. Een wil graag naar het MBO en wil 
daarna de sportwereld in. De ander wil iets doen in de richting van ondernemerschap of 
economie. Beide geven aan dat ze het daarom graag goed willen doen. Ook worden ze beide 
gemotiveerd door hun zelfbeeld. Ze gaven allebei aan dat ze niet vonden dat ze echt binnen 
het VSO passen. Dat ze op het VSO terechtkwamen, was vanwege ongewenst gedrag, dat ze, 
volgens hen, met iets meer moeite best onder controle hadden kunnen houden. Speciaal 
onderwijs heeft een wat negatievere naam bij familie en vrienden en de jongeren geven aan 
dat ze dit ook wel als beschamend hebben ervaren. Ze willen graag normaal gevonden worden 
omdat ze dit ook van zichzelf vinden. Vaak zitten vrienden in de buurt op een “gewone’’ 
school.  
Dit bepaalt mede waarom een leerling voor een specifieke school kiest. Soms gaat het 
simpelweg om welke school de leerling aanneemt of de nabijheid, maar de keuze kan ook 
gemotiveerd worden doordat er vrienden van de leerling op de school zitten. Zo geeft een van 
de leerlingen aan dat alhoewel de leerling helemaal aan de andere kant van de stad woont, de 
meeste vrienden op de huidige VO-school zitten. Dit is de reden dat hij graag naar zijn huidige 
school wilde worden doorgeplaatst. Ze snappen overigens wel waarom ze op het VSO zaten en 
waarom sommige andere leerlingen wel baat hebben bij speciaal onderwijs. 

De verbetering van motivatie van leerlingen wanneer zij een doel hebben voor hun toekomst, 
werd  beaamd door een aantal scholen. Een schoolvertegenwoordiger geeft aan dat dit  
gebruikt wordt als coachingstool bij leerlingen wanneer het wat minder goed gaat. Er worden 
lange termijndoelen besproken en er wordt besproken hoe de huidige aanpak effect heeft op 
dit doel. Vaak helpt dit de leerlingen bij het aanpassen van hun gedrag.  

“Want ik wil naar het HBO. Ik wil niet gewend raken aan het 
tempo van het VSO en ik dacht: Ik moet hier niet gewend 
aan raken. Op het hbo moeten ze, heb ik gehoord, zulke 

(grote) boeken leren.”-leerling  

 

7.5 WELBEVINDEN 
 
Zoals eerder aangegeven zijn de leerlingen gemotiveerd om op hun nieuwe school hun best te 
doen omdat ze een goed idee hebben wat ze in het vervolg willen doen. De leerlingen gaven 
aan dat ze het ook relatief goed doen. De leerlingen zeggen beide aan dat ze liever op het VO 
zitten dan op het VSO. Allebei geven ze aan dat ze hier veel beter passen. De manier van 
lesgeven past beter bij hun niveau. Er wordt meer gelet op vakinhoudelijke inhoud dan op 
pedagogische begeleiding.  
Het is gemakkelijker voor hen geweest om vrienden te maken op het VO dan op het VSO. Het 
zorgde ervoor dat zij zich fijner voelden op de nieuwe school. In het algemeen kunnen ze het 
goed vinden met andere leerlingen. Verder zijn ze trots dat ze nu op het VO zitten. Ze zien dat 
ze het nu goed doen op school en dat het daarom goed gaat met hen. Ze vinden dat het 
stigma dat bij het VSO hoort, niet goed past bij het beeld dat ze van zichzelf hebben.  
In principe zijn de scholieren wat minder enthousiast over de leraren op het VO in vergelijking 
met het VSO, vooral omdat leraren op het VSO wat losser en vriendschappelijker zijn dan de 
leraren op het VO. Toch vertelden ze dat het hen niet negatief beïnvloedt. Elke leraar is 
volgens hen, anders en dat geldt ook op het VSO. Zo gaf een leerling aan dat er op het VSO 
een leraar en een aantal leerlingen een slechte impressie op hem hebben achtergelaten. Zij 
waren vrij negatief over zijn kansen op het VO, maar hij heeft aan zichzelf kunnen bewijzen 
dat dit niet klopte. Ze geven aan dat de band met de mentor prima is. Ook de begeleiding die 
ze op school kregen, hebben de leerlingen die zijn gesproken, als heel fijn ervaren. De 
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scholieren geven aan dat ze blij zijn met de keuze naar het VO te gaan en dat ze graag willen 
blijven. 
Ook de ouders zijn van mening dat de overstap goed was voor het welbevinden van de 
leerling. Zo zou een kind veel meer ontspannen zijn nu hij heeft kunnen acclimatiseren op de 
nieuwe VO-school. Het zou namelijk niet helpen om meerdere leerlingen die ongewenst gedrag 
laten zien, bij elkaar neer te zetten. Dit zorgde er volgens een ouder voor dat het gedrag 
vaker voorkwam dan nu op het reguliere onderwijs. 

“Ik merk ook niet meer aan hem dat hij onrustig is. Dat voel 
ik gelukkig niet. Ik voel echt een relaxt(e) jongen/meisje.’’- 

Ouder 

 
Bij de scholen verschillen de bevindingen. Sommige leerlingen kunnen heel goed 
acclimatiseren terwijl anderen er veel meer moeite mee hebben. Dit komt door een scala aan 
redenen. Zo kan het voorkomen dat een leerling het niet goed kan vinden met de leerlingen of 
leraren op de nieuwe school. Sommige leerlingen vinden het  bovendien eng. Er zijn leerlingen 
die vanwege (vermoedelijke) psychiatrische aandoeningen, het lastig vinden om vrienden te 
maken en doelen te stellen. Voor sommige leerlingen is het ook moeilijk geweest vanwege de 
COVID-19-pandemie. Een overstap gedurende de thuisquarantaine heeft bij sommige 
leerlingen impact gehad op het wennen aan de nieuwe school. 
 

“Wisselvallig, het gaat nu beter, maar dat is wel wat werk 
geweest, ja (...) Zo'n leerling moest gewoon aarden bij ons. 
Hij/zij komt van het VSO en komt op een reguliere school 

waarin alles heel anders is, andere soort leerlingen, andere 
soort docenten. Er wordt iets anders van je verwacht en wat 
anders van je gevraagd. Dat was toch eigenlijk... hij/zij was 

nog niet helemaal klaar voor de overstap.”- 
schoolvertegenwoordiger” 

 

 

7.6 EFFECTEN VAN COVID-19 
 
Zoals eerder benoemd heeft de pandemie invloed gehad op het overstappproces. Zo had een 
aantal leerlingen moeite met de overgang van online lessen terug naar fysieke lessen. Na een 
aantal maanden online les, was het toch moeilijk  om opeens weer fysiek naar school te gaan. 
Dit speelde vooral wanneer de leerling nog niet echt contact had gehad, met anderen op de 
VO-school.  
Verder was het lastig voor leerlingen om begeleiding buiten school te krijgen. Soms werd het 
als iets lastiger ervaren om in contact te komen met leraren of om afspraken te plannen. Toch 
heeft  de Covid-periode geen invloed gehad op het welbevinden van de leerlingen, zoals ze 
zelf vertellen.  
Ook geven de scholieren aan, dat ze geen extra begeleiding nodig hadden tijdens de online 
lessen.  
Een aantal scholen vond het lastig om een goede impressie te krijgen van leerlingen, omdat ze 
sommige leerlingen die zijn doorgeplaatst niet of nauwelijks hebben gezien. Vooral het zoeken 
naar de juiste begeleiding was lastig om deze reden. Ook werd het moeilijker gemaakt omdat 
de mogelijkheden beperkt waren tijdens de coronaperiode. De scholen die zelf specialistische 
hulpverlening op school hadden, hadden hier minder last van. 
Lesgeven werd ook moeilijker gemaakt door de COVID-19-quarantaine, maar dat was in dit 
geval meer omdat de leerlingen en leraren het een vervelende situatie vonden. Op een enkele 
doorstromer na, die ook sociale-, emotionele-, vakinhoudelijke-, of gedragsproblematiek 
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vertoonde, was het effect van de online lessen niet significant groter dan bij andere leerlingen 
of was dit in elk geval niet duidelijk. 
De meeste leerlingen konden, tijdens het onderzoek, ook al een aantal dagen per week naar 
school. Het ging hierbij om twee of drie dagen per week. De rest was dan online of had 
zelfwerkdagen. De leerlingen waren blij om hun vrienden op school weer te zien.  
Bij een aantal scholen werd aangegeven dat er voor leerlingen met extra 
begeleidingsbehoefte, plaats is om op school te werken. Ze merkten echter dat hier geen 
gebruik van wordt gemaakt. Dit geldt zowel voor de doorstroomleerlingen als de reguliere 
leerlingen.  

“Sowieso voor een aantal leerlingen waarvan wij zeggen 
van: “Nou, het zijn kwetsbare leerlingen die niet lekker thuis 

zitten, niet heel veel of geen ruimte thuis hebben of de 
faciliteiten thuis zijn gewoon een stuk minder.” Gewoon op 
mentaal vlak kwetsbare leerlingen die wel echt school nodig 
hebben. Dus daar is wel plek voor ook tijdens de lockdown. 
Dit is alleen aangeboden, maar niet iedereen maakt daar 

echt gebruik van (…) Het is voor alle leerlingen lastig. Het is 
voor iedereen lastig.”- Schoolvertegenwoordiger 

“Trouwens, met mijn coach afspreken dat is wel wat 
moeilijker af en toe. Maar het is niet zoveel.”- leerling                                                   

 

7.7 VERBETERPUNTEN VOOR HET OVERSTAPPPROCES  
 
Zoals eerder benoemd, is het van belang dat wanneer een leerling overstapt van het VSO naar 
het VO, dat de vakken goed matchen. Het werd namelijk benoemd dat het lastig wordt om 
een leerling op een school te ontvangen, als hij of zij niet alle vakken in een vakkenpakket kan 
volgen. Het werd daarom benoemd dat VSO leerlingen een goed overzicht zouden moeten 
krijgen van welke school en welk vakkenpakket het beste bij hen past.  
Welke school het beste past is ook belangrijk qua hulpverlening. Sommige scholen geven aan 
dat het soms nog wat moeilijk is om de juiste hulpverlening te bieden aan leerlingen. Over de 
hulpverlening wordt overigens gezegd dat het als fijn zou worden ervaren als er een overzicht 
zou zijn van hulpverleningsorganisaties die de zorgcoördinatoren kunnen raadplegen.  
Verder is ook de generale sfeer van een school van belang bij inpassing volgens de 
schoolvertegenwoordigers. Sommige leerlingen doen het beter in een grote, drukke school en 
andere hebben meer rust nodig of wat meer aandacht. Het  is dus van belang te bekijken wat 
de beste match is op deze niveaus. 

“Ik heb namelijk wel het gevoel dat ze nog onvoldoende 
goed overzien wat het verschil is tussen de verschillende 

middelbare scholen in Amsterdam. En hoe een kind vanuit 
een hele kleine setting van 8 leerlingen  zich op een school 
van, in mijn geval, veertienhonderd moet aarden. Welke 

vaardigheden en tools ze allemaal moeten hebben om dat 
echt goed te laten gaan. Nou, dat laatste, dat is altijd 

gewoon doen. Want je kan, niet in een setting van acht 
oefenen met hoe het zou zijn in de setting van 

veertienhonderd. Dus dat moet je gewoon doen. Maar ik vind 
de match tussen: Dit is het type kind, dus dan moet hij op 

zo’n type middelbare school komen. Die gaat voor mijn 
gevoel soms scheef, omdat niet iedere middelbare school 

makkelijk (leerlingen) opneemt.”- schoolvertegenwoordiger 
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Meerdere scholen gaven aan dat ze het idee hadden dat sommige leerlingen nog niet helemaal 
klaar waren voor het VO. Het is een aantal keer voorgekomen dat leerlingen bij het VO werden 
aangemeld, en dat het niveau daarna toch niet helemaal zo bleek als tevoren was 
aangegeven. Dit kan volgens de scholen worden verholpen door een concrete en vaste manier 
van niveau vaststellen te gebruiken. Nu wordt er nog te veel afgegaan op de mening van een 
zorgcoördinator of mentor. Hoewel hun gevoel vaak wel klopt, is het voor de ontvangende 
school fijn om de informatie over de leerling en zijn of haar eventuele vakinhoudelijke of 
sociaal-emotionele problematiek, op een concretere manier te ontvangen. Op deze manier is 
het voor de school makkelijker om een assessment te doen over of de leerling goed past en 
welke hulpverlening de school de leerling kan bieden. Ook een warme overdracht en zo nu en 
dan contact met de vorige school, voornamelijk in de eerste paar weken, zou worden 
gewaardeerd. 
Onduidelijkheid wordt nogmaals genoemd als een probleem wanneer de leerling al geplaatst 
is. Het is nog te vaak onduidelijk voor de school bij wie zij terecht kunnen voor hun vragen, 
waar ze hulpverlening kunnen krijgen en wat de verantwoordelijkheid is van de verschillende 
partijen. Wat er van de oude schoolvertegenwoordigers, zorgcoördinator, mentor, 
vakdocenten, ouders en leerling wordt verwacht in het proces, is nog onvoldoende duidelijk.  
 

Ook duidelijkheid voor de leerling is van belang. Vaak hadden de leerlingen nog niet d 
verwachtingen van het VO, voornamelijk als zij al lang niet meer op het reguliere onderwijs 
hadden gezeten. Het is daarom belangrijk dat leerlingen op een constructieve manier worden 
voorbereid voor het reguliere onderwijs voordat zij definitief geplaatst worden. Hiervoor werd 
een wentraject op het VSO genoemd of een proefplaatsing op het VO. 
Voornamelijk een proefplaatsing/wenperiode wordt vaak genoemd als een eventuele oplossing 
voor de problemen die eerder genoemd zijn. Bij een proefplaatsing kan gekeken worden naar 
hoe de leerling op de school functioneert. Ook kan gekeken worden naar de schoolresultaten 
en naar eventuele hulpvragen die een leerling heeft. Een wentraject geeft de school meer 
duidelijkheid voordat de leerling fulltime op de VO school komt draaien. 

“Wij willen heel graag met proefplaatsingen werken. Omdat 
als het niet lukt, de andere school eigenaar blijft. Bij een 
leerling, gewoon dom, ben ik niet voor die proefplaatsing 

gegaan. Het was een goed gesprek, er zat ook hulpverlening 
al in. Die waren mee en niet kleine hulpverlening. Dus je 
denkt: “Nou, oké, dat lukt!”.  Die leerling komt een dag 
binnen en daarna niet meer.”- Schoolvertegenwoordiger 

 
Over hoe dit proces eruit zou zien zijn, verschillende meningen. De periode van een 
proefplaatsing loopt uiteen van één dag tot drie tot vier maanden. Over het algemeen  wordt 
er gesproken over 6 tot 8 weken. Soms moet er namelijk opbouwend gewerkt worden. 
Bijvoorbeeld zou het kunnen dat een leerling begint met één dag op het VO en de rest van de 
week op het VSO en dat dit daarna verder wordt opgebouwd. Het liefst zou dit gebeuren rond 
dezelfde tijd als de aanmeldingen van brugklassers en andere doorstroom/overstapleerlingen. 
Zo kan de leerling de proefperiode doen vanaf het aanmeldingsmoment tot voor de 
zomervakantie. Hierna kan een advies worden geformuleerd in samenwerking met alle 
betrokken partijen. Naast dat het voor de matching van de leerling van belang is, is er ook 
een praktische reden vanuit een aantal scholen.  
Sommige scholen hebben rekening te houden met hun slagingspercentages. Voornamelijk 
voor scholen die vaker wat lager scoren is dit een belangrijke factor. De scores die de scholen 
produceren is vaak van belang voor hun verdere toekomst. Hoewel alle 
schoolvertegenwoordigers aangaven dat ze hier liever niet op willen sturen en dat het kind 
voorop staat, zijn deze cijfers toch cruciaal. 

“Dus een proefplaatsing is erg prettig. Het lastige is dus de 
toeleverende school moet het daar mee eens zijn. Je moet 
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heel helder en duidelijk zijn aan ouders wat de situatie is en 
waarom het een proefplaatsing is, hè?”- 

schoolvertegenwoordiger 

 
Toch zijn er volgens een aantal partijen ook valkuilen bij een proefperiode. Het zou namelijk 
kunnen dat een leerling een gevoel krijgt van voorwaardelijkheid en onzekerheid omdat hij of 
zij niet “gewoon” kan worden overgeplaatst. Verder zou het ook voor onduidelijkheid kunnen 
zorgen bij leraren en ouders. Ook gaven de leerlingen aan dat zij dit zelf niet nodig vonden. 
De vertegenwoordigers die het niet eens zijn met een proefperiode, maar ook een aantal die 
dit wel zijn, geven aan dat het belangrijk is dat er meer duidelijkheid komt en er meer 
begeleiding komt voor de leerlingen. Voornamelijk in het begin van het overplaatsingsproces. 
Het mooiste zou zijn als er een coach komt die daar speciaal voor bestaat. Zo kan deze 
precies in kaart brengen hoe het met de leerling gaat en welke vragen de leerling heeft. Ook 
heeft de leerling op die manier een centrale persoon waarmee hij of zij in contact kan komen 
in het geval van problemen. 

“Wat ik dus ook geprobeerd heb om op te zetten is dat het iemand is van de VSO-
school, die de leerling dus goed kent, want anders krijg je alsnog een overdracht als 

dat gewoon niet werkt. Die dus de specifieke kenmerken van die leerlingen goed 
voor ogen heeft. Die dan op de school komt  en inderdaad meegaat met een 

introductie op de eerste dag. Of na die eerste dag aan de poort staat om te vragen 
hoe het ging: "Wat vond je ervan? Wat viel je tegen? Wat vond je fijn?"  

En dat in de eerste weken in ieder geval één keer per week doet. En daarna zo'n 
beetje uit kan faseren. En dat ze samen overleggen: "Waar heb je nog behoefte 

aan?  Wat je bij mij kwijt kon, kan je dat inmiddels bij iemand anders kwijt? Weet je 
bij wie je vragen kan stellen?'' Dat dat veilige gevoel op de nieuwe school ook 

aanwezig is, of in ieder geval in het beginsel.” – Schoolvertegenwoordiger 

Hulpverleners die al als nuttig worden genoemd door zowel ouders, schoolvertegenwoordigers 
als leerlingen zijn bijvoorbeeld ATOS-coaches.  
 

Ook leraren moeten beter geschoold worden in het managen van de extra hulp die 
doorstromers eventueel nodig hebben. Per slot van rekening zijn zij, volgens de 
correspondenten, de personen die de leerlingen het meeste zien. Verder zou deze extra 
scholing niet alleen handig zijn voor de VSO-leerlingen, maar zou dit ook gunstig kunnen zijn 
voor al zittende VO-leerlingen. 
 

Over de evaluatie van het Samenwerkingsverband, gaven alle partijen aan dat een of twee 
keer per jaar genoeg is. Over de vorm waren verschillende meningen. Sommige scholen 
vonden een vragenlijst genoeg. De meeste scholen gaven echter aan dat ze dit liever in een 
gesprek doen. De meeste vonden de duur van het interview wel te lang (tussen de 40 en 60 
minuten). Voor de evaluaties zou een gesprek van 20 minuten voldoen. Een aantal scholen 
zou het fijner vinden als dit telefonisch of online zou kunnen, terwijl andere scholen het liever 
face-to-face doen. Ook zou het fijn zijn als elke evaluatie door dezelfde persoon zou gebeuren, 
zodat het gesprek efficiënter gevoerd kan worden. De ouders vonden een telefonisch gesprek 
fijn en houden het ook liever aan de kortere kant. Denk hierbij aan 15 à 20 minuten.  
De leerlingen vonden een gesprek in het echt ook het fijnst. Een vragenlijst zou volgens hen te 
veel moeite zijn en het voelt dan bovendien minder persoonlijk.  

Ja, en dan misschien handig is dat iemand komt die de 
school kent (…)  Maar naarmate degene de school kent, hoef 

je een hele hoop dingen niet uit te leggen. Nu blijf je elke 
keer hetzelfde zeggen. Behalve als de school verandert, dat 
kan natuurlijk altijd. Maar altijd een gesprek, omdat je het 
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over kinderen hebt, en leerlingen hebt, en mensen hebt, en 
ouders hebt. Op het moment dat je een vragenlijst invult, ja, 

dan mis je zo’n stukje van de werkelijkheid weer.”- 
schoolvertegenwoordiger 

Een laatste punt dat werd genoemd bij de scholen over de overstap, is het feit dat er nog 
onduidelijkheid bestaat over de financiële situatie wanneer er een leerling van het VSO naar 
het VO wordt doorgeplaatst. Los van de compensatie die de leerlingen ontvangen vanuit het 
Samenwerkingsverband, worden de oude scholen gecompenseerd vanuit een ander budget. 
Wanneer leerlingen in het midden van het schooljaar worden overgeplaatst, is het niet 
duidelijk wat er moet gebeuren met dit budget. 

 

7.8 GEBRUIK COMPENSATIE LEERLINGEN 

“Dan denk ik: “Ja, ik moet wel uitkijken, want eigenlijk 
krijgen we dus extra geld”, maar het wordt een beetje raar 

als je dat kind iets gaat aanbieden alleen omdat je extra geld 
hebt. Dat vind ik, klopt niet.”- Schoolvertegenwoordiger 

De meeste scholen gaven aan dat zij nog niet gebruik hebben kunnen maken van de 
vergoeding die zij hebben ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband. Dit kwam 
bijvoorbeeld omdat het lastig was om deze in te zetten met het oog op de COVID-19-
maatregelen. De meeste scholen geven aan dat zij echter liever niet het (gehele) budget uit 
willen geven aan de individuele leerling waarvoor het is  bestemd . Zij investeren dit liever in 
de algemene verbetering van de school en het ondersteunen van leraren. Bijvoorbeeld door 
extra scholing of middelen om de kwaliteit van lesgeven te verbeteren voor alle leerlingen, 
inclusief de VSO-overstappers. 

“Geef ons die middelen om te zorgen dat je dat team 
versterkt, want dat is de kracht van je school.”- 

schoolvertegenwoordiger  

“Wat wij daar dus van doen is dus die docenten. Scholingen 
doen wij daarvan. Ja, dat scholing, dat is voor mij het 

allerbelangrijkste, want ik denk dat dat het meest effectief 
is.” - schoolvertegenwoordiger 

 
Andere scholen geven aan dat ze dit zouden willen gebruiken om huidige hulpverleners te 
betalen of  te investeren in extra hulpverlening voor de school/ de specifieke VSO-
overstapper.  
Een aantal scholen gaf aan dat zij hier ook al een gedeelte van het budget voor gebruikt heeft, 
maar dat zij hier zich nog wat beperkt in voelen, zoals hierboven benoemd. 
Verder werd aangegeven dat het budget vaak hoge verwachtingen schept bij ouders en 
leerlingen. Dit zorgt voor druk bij de school om er (volledig) gebruik van te maken voor de 
leerling, terwijl dit wellicht niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de leerling.  

“Met terugwerkende kracht, zou ik denk ik wel de mentoren 
wat meer faciliteren. Want die hebben echt wel meer 

oudergesprekken, meer contactmomenten, dat soort zaken. 
Ik ben heel blij, want Kijk, mijn ATOS -coach koop ik zelf in.  
Dat kost mij ongeveer 35.000 euro per jaar. Dat is heel erg 

fijn.”- schoolvertegenwoordiger 
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8 CONCLUSIE  
 
In het volgende gedeelte wordt op basis van het theoretisch kader en de resultaten van de 
interviews, met behulp van de deelvragen, antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Met 
behulp van deze conclusie wordt verderop in het rapport een advies geformuleerd.   

De onderzoeksvraag is als volgt:  
Hoe hebben de leerlingen die van het vso naar het vo zijn overgeplaatst de overgang van het 
vso naar het vo ervaren? 
 

8.1 DEELVRAAG 1: 
WELKE BEGELEIDING HADDEN DE VO-OVERSTAPPERS NODIG OP HET 
NIVEAU LEREN EN ONTWIKKELEN EN SOCIAAL-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING EN HEBBEN ZIJ DEZE BEGELEIDING VOLDOENDE 
ONTVANGEN? 
 
Volgens het Landelijk doelgroepenmodel (2020), is het van belang te evalueren op het niveau 
leren en ontwikkelen. Dit heeft te maken met hoeveel vakinhoudelijke begeleiding een leerling 
nodig heeft om tijdens de les optimaal te kunnen werken. Leerlingen op het VO moeten, 
volgens dit model, voor het grootste gedeelte zelfstandig aan het werk kunnen, hebben geen 
extra hulpmiddelen nodig en kunnen  toetsen maken. Verder kunnen zij zelf keuzevakken 
kiezen en hebben ze aan het einde een VMBO-, HAVO- of Vwo-diploma. 
Uit het veldonderzoek blijkt dat op het niveau leren en ontwikkelen, de leerlingen af en toe 
nog wat achter lopen op de leerlingen van het VO. De manier van lesgeven is vaak meer 
gericht op sociaal-emotionele begeleiding in het VSO. Daarom ondervinden sommige VO-
scholen dat er aan de inhoudelijke kennis nog kan worden gewerkt. Dit blijkt dus ook vanuit 
dit model. Volgens dit model zitten de leerlingen op dit niveau dus waarschijnlijk op niveau 5 
(of 6 als zij havo of vwo willen doen). Dit betekent dat dit ontwikkelingspunten zijn voor deze 
leerlingen.  
Vooral in het begin zijn de resultaten aan de lage kant. Bij de meeste leerlingen gaat dit later 
weer omhoog als de leerling beter gewend is aan de school, of extra begeleiding krijgt. Deze 
lagere scores kunnen effect hebben op het gevoel van competentie zoals beschreven staat in 
de zelfdeterminatietheorie. Dit kan ervoor zorgen dat de leerling zich niet meteen gemakkelijk 
kan ontwikkelen op de nieuwe school. Verder kunnen de lage resultaten invloed hebben op het 
zelfbeeld van jongeren. Dit heeft op de langere termijn ook invloed op hun persoonlijke 
ontwikkeling. 
De gesproken leerlingen hadden of hebben naast school nog extra huiswerkbegeleiding  

Hoewel de gesproken leerlingen geen opmerkingen hadden over de begeleiding die zij hebben 
ontvangen, geven scholen en ouder dus aan dat de hulpverlening voor sommige leerlingen 
intensiever of beter kan. Het vinden van deze hulp kan soms lastig zijn. Er kan ook gekeken 
worden naar de rol die leraren kunnen spelen in de begeleiding. Verder kan een concrete en 
gestandaardiseerde wijze van koude overdracht daarbij helpen. 

8.2 DEELVRAAG 2: 
WELKE ATTITUDE HADDEN DE VSO-DOORSTROMERS TEGENOVER DE 
DOORSTROOMPROCEDURE? 
 
Volgens het tripartite model van attitude (Aronson, Wilson, & Akert, 2014) kan men erachter 
komen hoe mensen tegenover een bepaald onderwerp staan door te kijken naar wat hun 
gevoel, gedachte en gedrag is bij dit onderwerp.  

De attitudes jegens de doorstroomprocedure zijn verschillend. 
Over het algemeen hebben de leerlingen een positieve attitude jegens de doorstroom. Ze 
waren blij dat ze (weer) op het reguliere onderwijs les konden volgen. Ze hadden het gevoel 
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dat het VSO zowel qua lesvorm als qua sociale omgeving niet erg bij hen paste. Ze voelen zich 
fijner op de reguliere school waar zij nu zitten. Over het algemeen hebben de leerlingen dus 
positieve gevoelens. Dit betekent volgens het Tripartite model van Attitude, dat op dit gebied 
de leerlingen een positieve houding hebben jegens de overstap. Hier hoeft dus niet op 
ingespeeld te worden om het traject te verbeteren. Ze zijn tijdens de doorstroom voldoende 
geïnformeerd. Verder hebben ze weinig aan te merken op de doorstroom. Het is volgens hen 
snel gegaan. Omdat zij hun doel voor ogen hebben, proberen ze hun best te doen om betere 
cijfers te halen en goed gedrag te vertonen. In het begin was dit soms wat moeilijk, maar met 
behulp van hun coach en doelgerichtheid, is het hen toch gelukt. Zij hebben dus ook positieve 
gedachten over het doorstroomtraject. Zij hebben niet aangegeven dat zij gedrag vertonen 
dat het traject in de weg zit. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de attitude jegens het 
traject positief is. Dit betekent dat er, volgens het Tripartite model van Attitude, geen grote 
punten zijn die aangepast moeten worden en waarschijnlijk ook gewenst gedrag vertonen op 
de nieuwe school. Ze doen inderdaad ook goed hun best en proberen ongewenst gedrag, zoals 
verstorend gedrag tot een minimum te houden 

 
De ouders hebben verschillende ervaringen.  
De minder positieve gevoelens kwamen omdat het gevoel werd gewekt dat het kind niet 
welkom was op een aantal scholen. Dit werkte erg frustrerend voor de ouder. Het heeft te veel 
moeite gekost om de leerling op het VO te krijgen, en hier werd niet genoeg mee geholpen 
door het Samenwerkingsverband.  
Anderzijds was er ook een positievere ervaring van een ouder met het overgangsproces. Zij 
voelde zich voldoende geïnformeerd, was blij met de samenwerking met de school en voelde 
zich voldoende meegenomen. Ze gaf aan dat ze het van belang vindt om mee te helpen waar 
nodig.  
De attitudes verschillen hier dus behoorlijk. Het gevoel, de gedachten en het gedrag zijn 
verschillend bij de verschillende respondenten. Er valt dus bij de ouders niet een definitieve 
conclusie te trekken over de attitude van ouders over het doorstroom traject en waar specifiek 
op ingespeeld moet worden.  

 
De scholen vinden het proces op zich een goed idee. De ervaringen met de overstap 
verschillen per leerling. Er bestaat wat angst over wat de doorstromingen zullen doen met de 
cijfers van de school en of zij leerlingen altijd goed kunnen begeleiden.  
Ook vonden ze dat er beter gekeken moet worden naar het rapporteren van leerlingen, de 
match tussen scholen en doorstromers op het gebied van begeleidingsbehoefte/mogelijkheid, 
en naar vak keuzes en sfeer. 
De scholen wilden over het algemeen een gewenningsperiode, zodat zij ook voor zichzelf goed 
konden ondervinden hoe de leerling op zijn of haar nieuwe school acclimatiseert.  
Ook willen ze de compensatie graag inzetten voor scholing van leraren en het inschakelen van 
hulpverlening.  
Over het algemeen hebben de scholen een vrij positieve attitude over het theoretische concept 
van het doorstromingsproces, maar zijn er wel kanttekeningen. De gevoelens van angst 
zouden ervoor kunnen zorgen dat scholen terughoudend zijn bij het aannemen van leerlingen. 
Dit kan effect hebben op het gedrag dat de scholen vertonen wanneer een leerling wordt 
aangemeld. De correlatie tussen gevoelens en gedrag wordt benadrukt in het Tripartite model. 
Het is dus nodig om deze zekerheid te kunnen bieden, door de feedback die zij hebben 
gegeven zo goed mogelijk te verwerken. Om dit angstgevoel te verminderen. De meeste 
leerlingen, scholen en ouders zijn het eens met een verbale evaluatie van de overstap. Deze 
hoeft niet even lang te duren als de huidige interviews hebben geduurd. De meeste willen een 
telefonisch of face-to-face gesprek van ongeveer20 minuten. Dit  kan één of twee keer per 
jaar plaatsvinden. Het eerste gesprek zou na een aantal maanden kunnen worden afgenomen 
en eventueel een tweede aan het einde van het jaar. 

 

8.3 DEELVRAAG 3: 
HOE HEBBEN DE LEERLINGEN DE WAARGENOMEN AUTONOMIE, 
WAARGENOMEN COMPETENTIE EN WAARGENOMEN VERBONDENHEID 
ERVAREN GEDURENDE DE DOORSTROOMPROCEDURE? 
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De zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (zoals in Zimbardo, Johnson & McCann, 2013) 
stelt dat een persoon het beste groeit wanneer zij voldoende zelfstandigheid (autonomie) en 
verbondenheid ervaren en het gevoel hebben dat ze voldoende bekwaam zijn op school of 
werk. Dit zorgt op den duur voor groei en betere acclimatisatie doordat mensen, en in dit 
geval leerlingen, hierdoor meer geneigd zijn intrinsieke motivatie te tonen. Het gaat hierbij om 
hoe de doelgroep het ervaart en niet zozeer over welke resultaten zij leveren. 

De meeste leerlingen doen het op al deze levels vrij goed. In het begin was het gevoel van 
bekwaamheid wat minder, omdat de manier van lesgeven anders is, maar over het algemeen 
ging dit gevoel weer omhoog met behulp van wat extra begeleiding en/of simpelweg door wat 
tijd te nemen om te wennen.  
Ook geven de leerlingen aan dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen op het VO. Ze zijn 
tijdens de les meer op zichzelf gesteld, maar dit ervaren ze als fijn.  
Ook de verbondenheid lijkt bij de gesproken leerlingen op het VO te zijn verbeterd. Op de VO 
school voelden ze zich meer op hun plek en hadden ze al vrienden of hebben ze snel genoeg 
vrienden gemaakt 
Dit heeft dus invloed op de onderdelen: ervaren verbondenheid, ervaren zelfstandigheid en 
ervaren bekwaamheid van de zelfdeterminatietheorie. De leerlingen ervaren deze onderdelen 
als voldoende en dit zorgt op den duur voor een hoger gevoel van intrinsieke motivatie. Zij 
krijgen genoeg ruimte om hun eigen keuzes te maken tijdens de les en er wordt op vertrouwd 
dat zij de lesstof  aankunnen. Dit zorgt voor een hoger gevoel van zelfvertrouwen. Dit zorgt er 
ook voor dat de leerlingen in een betere positie zijn om te groeien. Verder zijn ze verbonden 
aan de nieuwe school via de vrienden en de relatie met leraren. Dit draagt bij aan deze 
verbeterde ontwikkelingsomgeving. Ook geven de leerlingen aan dat zij de doelen die ze voor 
ogen hebben, beter kunnen bereiken op het VO. Daar halen zij ook hun motivatie vandaan om 
het goed te doen. Dit blijkt ook uit het Motivatiecontinuüm van Visser (2020). Volgens dit 
model lijkt dit het meeste op geïnternaliseerde motivatie. Specifiek gaat het dan om een 
geïdentificeerde motivatie. Deze motivatie is vaak te vinden bij mensen die gemotiveerd 
worden door een doel en niet zozeer omdat ze iets leuk vinden. Ze begrijpen waarom het 
belangrijk is om het doel op de huidige manier te bereiken. 

De leerlingen zaten volgens de zelfdeterminatietheorie op een vrij ideale plek voor 
ontwikkeling en groei op de nieuwe VO-school. Verder worden ze hierdoor gemotiveerd om 
aan hun doelen en ontwikkeling te werken. 

 

8.4 DEELVRAAG 4: 
WAT IS HET WELBEVINDEN VAN VO-OVERSTAPPERS OP DE HUIDIGE 
SCHOOL EN HEEFT COVID-19 HIER SIGNIFICANT INVLOED OP GEHAD? 
 
Het PERMA-model van Seligman (2011) gaat over welbevinden. Deze theorie komt uit de 
positieve psychologie. Volgens dit model zijn er vijf onderdelen die samen welbevinden 
vormen. Dit gaat om de onderdelen: Positive emotions, engagement, relationships, meaning 
en accomplishment.  Als een hiervan minder goed is kan dit effect hebben op het welbevinden 
van een individu. 
Naast dat het iets zegt over hoe goed de leerlingen zich voelen op het VO, was het van belang 
om te kijken of de maatregelen tegen COVID-19 hier niet te veel invloed op hebben gehad. Zo 
blijkt uit een studie van 2020 van de GGD, dat deze namelijk wel degelijk effect hebben gehad 
op het welbevinden van leerlingen. Voornamelijk op vakinhoudelijk gebied zou meer 
ondersteuning nodig zijn. Ook is het algemene welbevinden van leerlingen significant gedaald.  

De scholen gaven aan dat er een tweedeling is qua welbevinden van leerlingen. Een grote 
groep kon vrij gemakkelijk acclimatiseren en paste zo in op de nieuwe school. Toch is er ook 
een groep die niet meteen zijn draai kon vinden op school. Verder zijn er individuele mentale 
problemen die de leerlingen weerhield van zich echt goed voelen op school. Denk aan sociale 
angst of negatieve faalangst. Dit valt onder het onderdeel Positive emotions van het PERMA-
model. Dit kan dus effect hebben op het welbevinden van de jongeren. Als het welbevinden 
niet op zoveel mogelijk (het liefst alle) vlakken, zo goed mogelijk is, heeft dat effect op het 
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functioneren op school, werk en in het dagelijkse leven. Het is dus van belang dat hier een 
goed beeld van is, voordat, of vlak nadat, de leerlingen naar de nieuwe school komen.  

Relationships is het volgende onderdeel van het model. Daar gaat het bij de meeste leerlingen 
goed. Toch kunnen sommige leerlingen het lastig vinden om contact te leggen met anderen. 
De gesproken leerlingen geven in elk geval aan dat ze het goed kunnen vinden met 
medeleerlingen. Dat dit bij de meeste leerlingen goed gaat, is belangrijk volgens zowel het 
PERMA-model als volgens de zelfdeterminatietheorie. Deze geven aan dat dit bijdraagt aan 
een sociale verbinding met de school. Dit zorgt op den duur weer voor een hoger gevoel van 
welbevinden en daarna weer voor een betere omgeving voor  persoonlijke en werk 
gerelateerde ontwikkeling. 

 
De gesproken leerlingen gaven aan dat ze blij zijn met wat zij bereikt hebben. Het ging in het 
begin van de overstap wat moeizamer met de schoolresultaten en het gedrag. Over het 
algemeen zijn ze nu toch tevreden met hoe ze er voor staan en functioneren op school. Dat is 
volgens het PERMA-model van belang voor het onderdeel Accomplishment. Accomplishment 
gaat namelijk over wat men al bereikt heeft. Als men hier over het algemeen tevreden over is, 
zorgt dit voor een positievere kijk op iemands geschiedenis. Dit heeft invloed op diens 
welbevinden. Verder gaat Accomplishment over doelen die in de toekomst bereikt kunnen 
worden. De leerlingen gaven aan dat zij het gevoel hadden dat zij meer gefaciliteerd werden 
om hun doelen te bereiken door doorgeplaatst te worden naar het VO. Dit geeft volgens het 
PERMA-model een positievere uitkijk op de toekomst, wat weer meehelpt aan een algemeen 
hoger niveau van welbevinden. Het willen en kunnen werken naar het behalen van doelen 
wordt ook benoemt als positieve invloed door het Motivatiecontinuüm van Visser (2020) 

Het focussen en goed meedoen tijdens de les is voor sommige leerlingen toch lastig gebleken. 
De gesproken leerlingen gaven aan dat ze zich nog minder konden concentreren op het VSO. 
Sommige leerlingen hebben minder keuze in vakken vanwege het vakkenpakket op de VSO-
school en moesten daarom soms vakken nemen die zij minder leuk vinden. Dit zou ervoor 
kunnen zorgen dat zij minder betrokken en gemotiveerd zijn. Dit wordt bevestigd door het 
Motivatiecontinuüm van Visser. Zo gaf een leerling aan dat hij een vak moest kiezen op het 
VO dat hij niet leuk vindt. Het is niet geheel toevallig dat dit het enige vak was waar hij 
onvoldoende voor stond. Dit blijkt ook uit het PERMA-model. Dit is namelijk het onderdeel 
betrokkenheid. Betrokkenheid, oftewel Engagement, heeft te maken met in hoeverre iemand 
zich betrokken voelt bij een situatie of plek. Dit gaat niet zo zeer over sociale relaties zoals dit 
benoemd wordt bij het onderdeel Relationships. Wanneer mensen niet betrokken zijn, kunnen 
zij niet genoeg meekrijgen van de situatie om zich er fijn bij te voelen. Zij verwijderen zich 
mentaal uit de situatie, wat kan leiden tot stagnatie in plaats van ontwikkeling. 

 
Meaning is een onderdeel van het PERMA-model dat ook benoemd wordt door leerlingen en 
scholen. Meaning is het geven van betekenis aan een situatie. Dit geeft toekomstperspectief, 
maar biedt ook perspectief aan huidige situaties. Bij de leerlingen uit zich dit vaak als een doel 
na de middelbare school. Het belang van motivatie bij het functioneren op school, is iets waar 
de leerlingen zich bewust van zijn. Dit onderdeel ligt hoger bij de gesproken leerlingen, omdat 
zij een concreet doel voor ogen hebben. Ook de scholen geven aan dat doelen formuleren hen 
helpt om leerlingen intrinsiek te motiveren. Dit brengt het welbevinden verder omhoog. 

De leerlingen gaven aan dat ze geen extra begeleiding of hulp nodig hadden tijdens de 
quarantaine. De ouders gaven ook niet aan dat de quarantaine de schoolervaring van de 
leerlingen heeft gehinderd. Hier en daar was het iets lastiger om een werknemer van de 
school te spreken, maar hier was begrip voor en dit heeft niet afgedaan aan de ervaring. 
De scholen hebben wel een aantal moeilijkheden ondervonden door de COVID-19-maatregelen 
tijdens de overstap. Zo was het voor hen extra moeilijk om een goed beeld te krijgen van de 
leerlingen en was het zoeken naar de juiste begeleiding moeilijker. Voor de leerlingen die 
sowieso extra begeleiding nodig hadden, was dit vooral nadelig. Voor de doorstromers die 
geen of minder begeleiding nodig hadden, was het niet vervelender dan voor andere al 
zittende VO’ers. 
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Volgens de resultaten vanuit de gesproken leerlingen in combinatie met de theorie, blijkt dat 
het welbevinden van de leerlingen vrij hoog ligt. De COVID-19-maatregelen hebben hier bij 
hen niet veel invloed op gehad.  

 

8.5 HOOFDVRAAG: 
HOE HEBBEN DE LEERLINGEN DIE VAN HET VSO NAAR HET VO ZIJN 
OVERGEPLAATST, DE OVERGANG VAN HET VSO NAAR HET VO ERVAREN? 

 
De gesproken leerlingen zijn over het algemeen heel positief over de overplaatsing van het 
speciaal voortgezet onderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs. Ze vonden de overstap 
snel en efficiënt gaan. Zij  krijgen begeleiding van een coach waar zij het goed mee kunnen 
vinden en zij hebben fijne, sociale contacten op school. In het begin was het lastig om mee te 
komen in de les en was dit te zien in de cijfers. Nu doen ze het al veel beter, mede dankzij 
huiswerkbegeleiding, en zijn ze blij dat ze de kans krijgen om hun doel te verwezenlijken. Ze 
zijn blij dat ze op het VO zitten en zouden weinig veranderen aan de overstap.  

De ouders zijn tevreden met het feit dat hun kinderen nu op het VO zitten hoewel de manier 
verbeterd kan worden. Voornamelijk de hoeveelheid moeite die het kost om kinderen op het 
VO te krijgen wordt als minder fijn ervaren. Ook de betrokkenheid  tijdens het overstapproces 
van het Samenwerkingsverband mag volgens een ouder intensiever. Verder is het van belang 
dat de begeleiding van de leerlingen goed in kaart wordt gebracht en dat deze begeleiding 
werkelijk wordt gegeven en gecontroleerd. Toch zijn ze over het algemeen vrij positief. De 
ervaringen van de ouders verschillen hierin wel. 

De scholen gaven aan dat ze de doorstroom van VSO-leerlingen belangrijk vinden. De 
ervaringen van de scholen verschillen behoorlijk per leerling. Het ziet eruit als een tweedeling. 
Sommige leerlingen passen prima in de school, al kost het natuurlijk wat tijd om te wennen. 
Een aantal leerlingen kan door verschillende redenen soms wat moeilijker acclimatiseren. Dit 
kan komen omdat er geen goede match is tussen school en leerling qua vakkeuzes, sfeer en 
begeleiding. Dit kan ook op vakinhoudelijk niveau zijn of met sociaal-emotionele en mentale 
problematiek te maken hebben. Het is daarom voor de scholen belangrijk dat zij van deze 
onderwerpen een goed beeld hebben voordat zij leerlingen definitief aannemen. 

Duidelijkheid is soms ook een gemis in het overgangsproces zelf. Wat de school en diens 
werknemers moeten doen en verwachten na de overstap, is soms onduidelijk.  
Verder is de zoektocht naar de juiste begeleiding soms moeilijk en zou het nuttig zijn als hier 
een wegwijzer voor zou zijn.  

De scholen geven aan dat zij graag willen investeren in de leraren op school en in het inhuren 
van in-house of in elke geval acute hulpverlening voor de leerlingen. Hiervoor zouden ze de 
compensatie van het Samenwerkingsverband willen gebruiken.  
Het evalueren van het proces wordt gewaardeerd en gebeurt, volgens alle partijen, het liefst 
in gesprekken van rond de 20 minuten via de telefoon of face-to-face. Het beste is om dit na 
een aantal maanden te doen en eventueel rond het einde van het jaar.  
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9 DISCUSSIE 
 
 
Gedurende het proces van dit onderzoek is een aantal stappen anders gegaan dan in eerste 
instantie was verwacht. Ook zijn er onderdelen waarop geëvalueerd moet worden, zelfs als 
deze wel zijn gegaan zoals verwacht. Dit staat hieronder beschreven. 
 

 
9.1 PRODUCT  
 
Het  onderzoek is uitgevoerd door het uitvragen van interviewtopics bij de respondenten. Deze 
topiclijst had bij bepaalde topics uitgebreider kunnen worden uitgewerkt. 
Een voorbeeld hiervan is het onderdeel gedrag van het tripartite model van attitude. Hoe deze 
dimensie uitgevraagd moest worden, was te veel opengelaten omdat het in dit onderzoek 
lastig was deze dimensie uit te vragen. Dit was voornamelijk omdat het gaat om een 
onderwerp, waar de leerlingen zelf niet veel invloed op hebben.  

Het onderzoek zou in eerste instantie gedaan worden bij alle leerlingen die de overstap 
hebben gemaakt, hun ouders/verzorgers en de VO-scholen. Het ging om vijftien leerlingen, 
vijftien ouder(koppels)/verzorger(koppels) en tien scholen. Hiervan zijn maar twee leerlingen, 
twee ouders/verzorgers en acht scholen gesproken. De twee leerlingen zijn van dezelfde 
school. 
Dit betekent dat dit onderzoek niet representatief is voor de ervaringen van de leerlingen en 
de ouders. 
Er is geprobeerd deze uitkomst te voorkomen door van tevoren aan te geven dat er een 
bedankje van 10 euro komt voor de leerlingen die meedoen. Dit bleek helaas niet genoeg om 
de ouders of leerlingen te motiveren om mee te doen. 

Om de betrouwbaarheid van het product te waarborgen was van tevoren bepaald om bij elk 
interview dezelfde topiclijst te gebruiken. Dit is ook gebeurd zoals beschreven in het 
methodisch kader. 
Verder zou het onderzoek gedaan worden door één onderzoeker, de interviews zouden zoveel 
mogelijk in stille ruimten worden afgenomen en de schoolvertegenwoordigers en leerlingen zo 
veel mogelijk face-to-face op school. Dit is gedeeltelijk ook op deze manier gebeurd. Het 
onderzoek werd door één onderzoeker uitgevoerd. De interviews met de leerlingen zijn gedaan 
in een stille ruimte op school en ook zijn de meeste interviews met schoolvertegenwoordigers 
ook op locatie gedaan. Hierbij moet wel vermeld worden dat deze soms wel onderbroken 
werden omdat de interviews met de zorgcoördinatoren werden gedaan. Deze gesprekken 
werden soms door een dringende vraag of situatie kort onderbroken. Dit was nooit langer dan 
vijf minuten. 
 

9.2 PROCES 

 
De planning van het project was vrij concreet gemaakt. Toch bleek dat de tijd die nodig was 
voor de werving van respondenten en het interviewen niet genoeg was. Omdat er 
verschillende partijen waren van verschillende scholen en er ook rekening gehouden moest 
worden met de toestemming van ouders, duurde dit uiteindelijk veel langer dan de geplande 
tijd. Ook de COVID-19 maatregelen maakten het lastiger om in contact te komen met 
voornamelijk ouders en leerlingen. Hiervoor was gevraagd of de scholen wilde meehelpen, 
maar toch bleef het lastig om in contact te komen met ouders. 

Verder was de periode waarin het onderzoek plaatsvond, qua planning voor de scholen niet 
handig. Zo werd het onderzoek afgenomen tijdens de intakeperiode van middelbare scholen. 
Dit betekent dat de zorgcoördinatoren (die voornamelijk de schoolvertegenwoordigers waren 
voor dit onderzoek) het erg druk hadden met aanmeldingen. Dit onderzoek had daardoor 
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minder prioriteit. Dat zorgde er ook voor dat het vaak langer duurde om in contact te komen 
met sommige scholen.  

Ook waren er veel ouders die zelf liever niet wilden meedoen aan het onderzoek en ook liever 
niet wilden dat hun kinderen meededen. Wanneer gevraagd werd waarom zij niet wilden 
meedoen, vonden de meeste ouders dit lastig uit te leggen. Soms kwam dit door een 
taalachterstand en soms hadden ze simpelweg “geen zin”. Er is geprobeerd uit te leggen dat 
dit onderzoek van belang is voor de verbetering van het overstappproces, maar vaak bleek dit 
niet overtuigend genoeg. 
Een ouder gaf aan dat hij/zij liever niet wilde meedoen omdat deze een slechte ervaring heeft 
gehad met het overstappproces. Hoewel er werd aangedrongen op het belang van ook minder 
positieve verhalen, was hij/zij zo gefrustreerd dat deelname aan het onderzoek ook niet 
aantrekkelijk was. 
Enkele ouders waren zeer enthousiast om mee te doen, maar konden vanwege ziekte of een 
te druk schema toch niet meer participeren. 
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10. ADVIES 
 
Op basis van de conclusie en de discussie zijn een aantal aanbevelingen en adviezen hieronder 
beschreven. 

10.1 AANBEVELINGEN 
 
Zoals in de discussie besproken, is dit onderzoek niet representatief genoeg geweest voor de 
ervaringen van leerlingen en ouders. 
Daarom kan het voor verdere kwaliteitsbewaking van het overgangsproces zinvol zijn om 
nogmaals een onderzoek te doen naar de ervaringen van leerlingen en ouders. 
Wellicht is het daarbij handig dat tijdens de aanmelding van leerlingen bij het 
samenwerkingsverband er gemeld wordt, dat er met de leerling geëvalueerd wordt en dit 
wellicht gebruikt kan worden voor onderzoeksdoeleinden. Hierbij moet wel de nadruk gelegd 
worden op de anonimiteit van het onderzoek en het belang hiervan. Ook moet er een 
toestemmingsformulier getekend worden door ouders. Wellicht kan dit ook digitaal gebeuren.  

Verder is het aan te bevelen dat er verder onderzoek gedaan wordt naar wat leraren en 
mentoren nodig hebben aan hulpmiddelen bij de begeleiding van VSO-doorstromers. Dit is 
namelijk waar veel scholen de subsidie van het samenwerkingsverband voor willen gebruiken. 
Dit punt wordt ook benoemd in de conclusie. Hier zou eventueel vervolgonderzoek naar 
gedaan kunnen worden.  

Verder kan het bevorderlijk zijn om een overzicht te maken van de verscheidende scholen en 
de vakkenpakketten die zij aanbieden; welke sociale en leersfeer er op deze school is en welke 
begeleiding er beschikbaar is op de school. Dit zou gunstig kunnen zijn voor de 
schoolmatching. 

Het advies dat hieronder geformuleerd is, komt voortuit het onderzoek. Na implementatie 
moet het nog wel gecontroleerd worden op effectiviteit en eventuele verbeterpunten. 
 

10.2 ADVIESPLAN 
 
Tijdens het onderzoek zijn aandachtspunten van het overstapproces naar voren gekomen. 
Voor een aantal van deze aandachtspunten is een concreet advies geformuleerd. Dit zijn de 
volgende aandachtspunten: 

1. Controle/voorbereiding geschiktheid VO 
2. Gewenning-/proefperiode 
3. Professionele begeleiding na plaatsing 
4. Kwaliteitsonderhoud 

 

FASE 1 VOOR DE PLAATSING 
Veel VO’s hebben aangeven dat er nog een aantal stappen kunnen worden ondernomen 
voordat een VSO-leerling naar het VO gaat. Veel scholen gaven aan dat zij graag meer 
informatie willen over een leerling. Het schikt de ontvangende school het beste als zij zoveel 
mogelijk informatie over een leerling kunnen krijgen om ervoor te zorgen dat zij de leerling de 
best mogelijke ervaring en eventuele zorg kunnen bieden. Hieronder worden deze stappen 
concreet geformuleerd. 

1 CONTROLE/VOORBEREIDING GESCHIKTHEID VO 
Het Landelijk doelgroepenmodel 
Een aantal VO-scholen merkte dat sommige leerlingen nog niet helemaal klaar waren voor de 
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overstap naar het VO. Zij gaven aan dat het zou helpen als er een concrete, uniforme manier 
is om dit te rapporteren en delen met de ontvangende school. De beoordeling of een leerling 
klaar is voor de overstap gebeurt nog vaak op gevoel van de zorgcoördinator van het VSO. Dit 
gevoel klopt meestal wel maar wordt niet altijd onderbouwd naar de VO-school. Hiervoor is 
het Landelijk doelgroepenmodel, dat genoemd is in het theoretisch kader, een optie. Dit 
vraagt van de professional om op kritische wijze een beoordeling te geven voor het 
functioneren van een leerling.  
Hiervoor kan bijlage 0. van het Landelijke Doelgroepen-model gebruikt worden. Dit is een 
invulschema waarbij alleen omcirkeld hoeft te worden. Daarnaast werkt bijlage 1. van het 
Landelijke doelgroepen model als uitleg over wat de verschillende niveaus betekenen. Dit kan 
voornamelijk in het begin handig zijn om naast het schema te houden. Deze zijn te vinden in 
bijlage 3 van dit document.  
Omdat het gaat om leerlingen die bij cluster 4 van het speciaal onderwijs horen, is het 
voornamelijk relevant om op het niveau leren & ontwikkelen en sociaal-emotionele 
Ontwikkeling, te beoordelen. Ook de executieve functies kunnen helpen om specifiek 
potentieel problematisch gedrag of een problematiek te constateren en rapporteren. 
Dit invulschema is eenvoudig in te vullen en geeft een vrij uitgebreid algemeen idee van het 
functioneren van leerlingen. 

Psychodiagnostiek 
Het Samenwerkingsverband wil graag met psychodiagnostische tests werken. Hier is zeker 
ruimte voor in het proces. Meerdere scholen gaven aan dat zij in een enkel geval een vrij 
lastige leerling binnenkregen vanuit het VSO. Vaak ging het om gedragsmatige problematiek 
of mentale problematiek. Er is geen psychodiagnostische test die alle genoemde problemen 
kan meten. Toch zijn er twee tests die kunnen werken als indicator van een aantal genoemde 
problemen. 

Een hiervan is de NPVJ-2 (Barends, Luteijns & van Dijk, 2013). Dit is de afkorting van de 
Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2. Dat is een persoonlijkheidstest die vijf 
schalen meet. Deze meet hoe gespannen, gevoelig, (faal)angstig etc. een leerling is (dit is de 
schaal inadequatie). Verder meet het prestatiegerichtheid en ordelijkheid (volharding), sociale 
openheid en -handigheid (sociale inadequatie), wantrouwen richting anderen en egoïsme 
(recalcitrantie) en zelfverzekerdheid en bazigheid (dominantie). 
Dit is een test die voor elke doorstromer handig kan zijn. Dit geeft namelijk naast de input van 
de school een extra objectieve en onderbouwde manier om de leerling in beeld te krijgen. 
Zelfs als deze geen begeleiding nodig denkt te hebben, geeft dit de ontvangende school een 
goed idee van de leerling. Verder is het bedoeld om hierover in gesprek te gaan met de 
leerling en bij voorkeur ook met diens ouders of verzorgers. De test kan helpen bij het maken  
van een duidelijk doorstroomplan en laat eventuele hulpvragen voor, tijdens of na de overstap 
vroegtijdig zien. Hierbij moet wel vermeld worden dat hoewel de test onderbouwd is, het een 
momentopname is die niet een definitief totaalplaatje geeft van wie de leerling is. De 
resultaten zijn maar een jaar geldig en dienen vooral als indicatoren die besproken kunnen 
worden met de leerling en diens ouders.  
 

In het geval dat een “moeilijkere” leerling overgeplaatst wil worden naar het VO, is het 
wellicht ook aan te raden om de SCL-90 test (Arrindell & Attema, 2005) af te nemen. Dit is 
een psychodiagnostische test die verschillende psychopathologische stoornissen en 
belemmeringen meet. Dit is een test die indicaties geeft en voldoet niet als diagnose. De test 
helpt overigens wel bij het opsporen van een eventuele ernstigere mentale problematiek als 
deze nog niet eerder is vastgesteld. Met behulp hiervan kan de juiste professionele begeleiding 
worden ingeschakeld. 

Let op!: Psychodiagnostische tests behoren ALTIJD afgenomen te worden door 
iemand die hiervoor bevoegd is. 

Check Absentie 

Verder doet het VSO er goed aan om de VO-school een absentielijst op te sturen. Of in elk 
geval hier iets over te rapporteren naar de ontvangende school. Absentie blijkt een probleem 
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bij een aantal leerlingen die doorgestroomd zijn naar het VO. Hier wordt bij een aantal VO’s al 
op gelet. Deze lijst is geen definitieve voorspellingsfactor van hoe dit zich op de nieuwe school 
gaat ontwikkelen, maar kan zeker helpen bij het besluit tot doorplaatsing of om te zien of 
extra oplettendheid/begeleiding nodig zal zijn op de nieuwe VO-school. 

2 WENNING-/PROEFPLAATSING  
De meeste scholen geven aan dat zij geïnteresseerd zouden zijn in proefplaatsingen van 
doorstromers of doen al iets vergelijkbaars.  
Wellicht zou dit een vaste procedure kunnen worden bij overplaatsingen. Idealiter zou dit er 
op de volgende manier uitzien: 
- Aanmelding rond februari/maart, net voor de aanmeldingen voor de brugklas binnenkomen. 
- Informatieoverdracht 
- Normale gesprekken/ intakes die altijd plaatsvinden, inclusief waar mogelijk een warme 
overdracht vanuit de VSO-school 
- Maken van een begeleidingsplan 
- Proefplaatsing voor anderhalf tot twee maanden  
- Voor juni evaluatie over voortgang met een streven naar een advies voor plaatsing op de 
huidige VO-school na de zomervakantie, indien nodig met extra begeleiding 
- In het geval van een negatief advies over plaatsing heeft de ontvangende school wel de 
zorgplicht om voor de zomer een geschikter andere school te vinden met de leerling en diens 
ouders (Geschillencommissie Passend Onderwijs, 2015) 
 

Hierbij is het van belang dat de leerlingen en diens ouders goed over dit proces geïnformeerd 
worden. Ook dienen zij te weten dat dit gedaan wordt om te controleren of de school de juiste 
begeleiding kan bieden aan de leerling en zo niet, of ze dit realistisch gezien wel kunnen 
regelen voor de optimale ontwikkeling van de leerling. Het streven is dat als uit de 
uitgebreide, concrete informatieoverdracht met onderbouwing van de VSO-school blijkt, dat de 
leerling overgeplaatst kan worden, dit ook gebeurt. De proefplaatsing is in eerste instantie 
bedoeld om te zien hoe de leerling acclimatiseert op de nieuwe school en om op zoek te gaan 
naar de begeleiding die de leerling nodig heeft voordat deze definitief geplaatst wordt. 

Verder bemerken veel scholen dat leerlingen soms qua vakinhoudelijke kennis (los van de les 
kunnen volgen, zoals beschreven bij het niveau leren & ontwikkelen van het Landelijke 
Doelgroepen Model) achter lopen. Daar kan de proefplaatsing een rol in spelen. Op deze 
manier kan gekeken worden of de leerling qua kennis goed kan meedraaien met de rest van 
de leerlingen.  

FASE 2 NA DE PLAATSING  

Na de (proef)plaatsing zijn er nog enkele stappen die genomen moeten worden. 

1 PROFESSIONELE BEGELEIDING NA PLAATSING 
Een aantal scholen gaf aan dat zij minder zouden zien in een proefplaatsing of dat de 
(proef)plaatsing onder begeleiding gedaan moet worden. Hoe intensief deze begeleiding moet 
zijn, verschilt per leerling. Er werd aangegeven dat het zou werken als de leerling 
voornamelijk in het begin, ietwat intensievere begeleiding krijgt en dit langzaam afbouwt. 
Voornamelijk de eerste week of twee weken is het van belang, volgens de respondenten, dat 
de coach er ook echt bovenop zit, bijvoorbeeld door om de paar dagen met de leerling te 
evalueren. 
Voornamelijk het inzetten van coaches werd een aantal keer benoemd. Een ATOS-coach 
werkte goed bij de gesproken leerlingen, maar ook nazorg van de VSO-school door een docent 
of begeleider werd genoemd als optie. Wel werd hierbij aangegeven dat de hulpverlening 
zoveel mogelijk in-huis moet zijn. Het is van belang dat de coach bij incidenten of vragen van 
de leerling, direct beschikbaar is. 
In-house coaches werkten goed omdat zij: 
- Altijd beschikbaar zijn 
- Voor elke leerling, los van de doorstromers, beschikbaar zijn. Dit kan voornamelijk het idee 
van “anders zijn’’ verhelpen 
- Kunnen inzetten op problemen die buiten school plaatsvinden. De adviezen hierover zijn 
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voornamelijk gericht op de problematiek op school. Toch kan het welbevinden sterk beïnvloed 
worden door algemene positieve gevoelens volgens het PERMA-model van Seligman (2011). 

Het werken met korte en lange termijn doelen is van belang. Dit blijkt zowel uit het PERMA-
model, de zelfdeterminatietheorie en uit de resultaten van het veldonderzoek. 

ATOS-coaches zijn hier specifiek vermeld, omdat dit het meest concrete voorbeeld is dat 
genoemd werd door respondenten. 

2 KWALITEITSONDERHOUD 
Een vertegenwoordiger van het Samenwerkingsverband zou kenbaarder moeten maken bij de 
betrokken partijen. Dit betekent dat zowel de ouders, scholen (inclusief mentoren) en 
leerlingen bekend moeten zijn met de vertegenwoordiger van het Samenwerkingsverband. Het 
werd door de scholen als fijn ervaren als ze goed contact hadden met de verantwoordelijke 
vanuit de werkgroep VSO-VO voor eventuele vragen. De ouders gaven aan dat zij graag beter 
contact en inzet vanuit het Samenwerkingsverband zouden willen zien. Het is dus van belang 
dat deze vanaf het begin duidelijk in beeld is en zich ook tijdens het overplaatsingsproces 
meer laat zien. Voornamelijk in het begin is dit wenselijk, door bijvoorbeeld aan alle partijen 
te vragen of het proces goed verloopt. Dit kan door middel van een mailtje of telefoontje naar 
scholen en bijvoorbeeld een telefoontje of een whatsapp-bericht naar ouders en leerlingen. Op 
deze manier voelt het Samenwerkingsverband, dat hoofdverantwoordelijk is voor de 
doorstroming van de leerling, meer betrokken.  
Het is van belang dat doorplaatsingen in eerste instantie via het Samenwerkingsverband 
gebeuren. Soms hebben ouders de neiging om zelf op zoek te gaan naar een school, waardoor 
het Samenwerkingsverband in het midden van het proces pas mee komt draaien. 

Het contact met de betrokken partijen zou gedurende de eerste twee maanden bijvoorbeeld 
elke drie weken kunnen plaatsvinden. Dit geeft voor de werkgroep VSO-VO inzicht in het begin 
van overstap, dus in de fase die het meest cruciaal blijkt te zijn.  

Verder wil de werkgroep VSO-VO, werken met officiële evaluatiemomenten. Volgens de 
scholen en ouders is twee keer per jaar genoeg. Eenmaal na twee of drie maanden zodat de 
leerling tijd heeft gehad om te wennen op de nieuwe school, en de school een redelijk beeld 
heeft van de leerling. Dan kan er nogmaals geëvalueerd worden na een schooljaar. 
Als er gekozen wordt om de proefplaatsingen te doen zoals beschreven in dit advies, dan valt 
de eerste evaluatie samen met het adviesgesprek na de proefplaatsing. Dit is rond eind mei. 
De tweede evaluatie zou dan rond februari/maart zijn. 
De meeste respondenten vonden het fijn om dit in een gesprek te doen. Een aantal 
respondenten geeft aan dat een telefonisch gesprek beter was. Wellicht is het goed dit van 
tevoren te inventariseren met de partijen. Ook is het aan te raden om vanaf het begin van de 
doorplaatsing ouders, leerlingen en scholen om toestemming te vragen voor het gebruik van 
de evaluaties (na eventuele anonieme verwerking van deze evaluaties), voor rapportering en 
verantwoording. 

BEKOSTIGING  
Het onderdeel van dit advies dat het hoogst oploopt in kosten is de coachingsbegeleiding. Een 
school gaf aan dat de in-house ATOS-coach ongeveer35.000 euro per jaar kost.  Wellicht is 
het een oplossing om een coach op twee scholen die dicht bij elkaar zijn, te plaatsen als dit 
mogelijk is. De nabijheid van de scholen is van belang, omdat er veel nadruk werd gelegd op 
de beschikbaarheid van deze coaches. De coach zou ook bekostigd kunnen worden als de 
school drie of vier VSO-leerlingen heeft opgenomen, mits de school de subsidie daarvoor wil 
gebruiken.  
Verder zijn er kosten verbonden aan de psychodiagnostische tests. Hierbij ligt het eraan hoe 
deze georganiseerd worden. Mits elke school een bevoegd persoon heeft voor 
psychodiagnostiek, kan er voor elke school een testhandleiding en een aantal testboekjes of 
online licenties worden bekostigd. 
De handleiding van de NPVJ-2 kost 99,50. De zelfscorende papieren tests kosten 81,50 voor 
25 formulieren. De online tests zijn 25,40 voor 5 tests en 127,20 voor 25 tests (Boom test 
onderwijs, z.d.). 
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Voor de SCL-90 geldt dat de handleiding 152,33 kost. Een pak formulieren van 50 papieren 
tests is 88,25 (Pearson Clinical, z.d.). 
De mogelijkheid bestaat ook om een aantal handleidingen in te kopen en deze als 
leenexemplaren vrij te geven aan een school wanneer deze nodig zijn. Ook kunnen de tests in 
bulk worden gekocht en uitgegeven wanneer nodig. 
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BIJLAGE 1 DE TOPICLIJSTEN 
Topiclijst Leerlingen 

Informatie 
Naam: 
Leeftijd: 
Huidige school: 
Vorige school: 
Leerweg: 

Topics Voorbeeldvragen Notities 
Persoonlijke vragen - Hoe gaat het met je? 

- Hoe gaat het op school? 
- Hoe was je vakantie? Etc.… 
- Wat vind je van je school? 
- Waarom heb je ervoor gekozen om naar het VO te gaan? 
- Wat had je verwacht van je VO-school? 
- Klopten je verwachtingen? 
- Welk cijfer zou je je huidige school geven? 
- En je VSO school? 
- Vind je het over het algemeen een goede keuze? 
- Wat vond je fijn aan het VSO? 
- Wat kon/kan volgens jou beter op het VSO? 
- En het VO? 

 

Tijdens het 
interview worden 
“VSO”-school en 
“VO”-school 
vervangen door 
vorige/huidige 
school. 
 

Leren & Ontwikkelen- 
Vakinhoudelijk 

- Welke vakken heb je dit jaar? 
- Wat vind je van je huidige vakkenpakket je? 
- Had je deze vakken vorig jaar ook al? 
- Hoe vind je school nu je thuis lessen volgt? 
- Kan je makkelijk meekomen met de vakken? 
- Wat maakt het makkelijk/moeilijk? 

Is het moeilijker of makkelijker om je schoolwerk te doen nu je thuis moet 
werken? 

- Heb je bij de moeilijkere vakken extra hulp of begeleiding nodig? 
- Wat vind je van de toetsen die je krijgt? 
- Wat maakt het wel of niet fijn? 
- Hoe zijn de toetsen anders dan op je VSO-school? 
- Hoe gaat het leren voor je toetsen? 
- Wat vind je van het huiswerk dat je nu krijgt? 
- Hoe is het huiswerk anders dan hoe je het op het VSO kreeg? 
- Heb je bij het leren of huiswerk maken behoefte aan extra hulp of begeleiding? 
- Wat gaat er goed? 
- Wat kan er beter? 

 

Algemene begeleiding  
- Hoe vind je de stijl van lesgeven op je nieuwe school? 
- Welk gevoel heb je over je nieuwe lessen? 
- Hoe voel jij je over je mentor?  
- Ben je tevreden over de begeleiding van je mentor in deze tijd (Corona)? 
- Ben je tevreden over de begeleiding van docenten in deze tijd (Corona)? 
- Wat maakt de lessen en de manier van lesgeven anders dan op je VSO-school? 
- Moet je zelfstandiger werken? 
- Wat vind je daarvan? 
- Word je genoeg begeleidt tijdens de les? (SCHAAL 1 TOT 5) 
- Krijg je begeleiding van school buiten je lessen om? (Bijv. door je mentor/fijne 

leraar/ een zorgcoördinator) 
- Vind je dat fijn? 
- Is het genoeg? Wil je minder of meer begeleiding? 
- Hoe verschilt de begeleiding op het VO met dat op het VSO? 
- Wat vind je van dit verschil? 
- Werd je geholpen bij de overstap van het VSO naar het VO?  
- Hoe vond je de hulp die je kreeg bij de overstap? (schaal 1 tot 5) 
- Wat ging goed met de hulp die je kreeg bij de overstap? 
- Wat kon beter bij de hulp die je kreeg bij de overstap? 
- Hoe zou de ideale overstap er volgens jou uitzien? 
- Zou je bijvoorbeeld een wenperiode willen hebben? 

 
 

Gedrag & Sociaal-
emotionele ontwikkeling 

- Zijn er dingen die je op het VSO mocht doen die je nu niet meer mag? Of 
andersom? 

- Moet je je anders gedragen op het VO dan op het VS? 
- Wat zijn de verschillen? 
- Gedraag jij je ook anders op het VO dan op het VSO? 
- Waar was jij meer jezelf? 
- Hoe reageert men op het VO als je (gedraging)? 
- Hoe deden zij dit op het VSO? 
- Vind je de verandering fijn? 
- Waarom wel/ niet? 
- Heb je vrienden op het VO? 
- Vind je dat je genoeg vrienden hebt? 
- Hoe voel jij je bij je nieuwe vrienden? 
- Is er een verschil tussen de vrienden die je hier hebt in vergelijking met het VSO? 
- Wat doen jullie allemaal? Bijv. tijdens de pauze of tijdens de les? 
- Kan je het goed vinden met andere leerlingen? 
- Waarom wel/ niet? 

 

Toekomst - Hoe ziet je leven er over 1 jaar uit? 
- Hoe ziet je verdere schoolcarrière eruit? 
- Wat heb je daar nog voor nodig? 
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- Hoe kan de school/ leraren of extra begeleiding daar nog bij helpen? 
- Welke tips heb je voor de leerlingen die volgend jaar naar het VO gaan? 
- Als wij weer met je zouden evalueren, is dit dan een fijne manier?  
- Kan je ons een tip en een top geven? 

Bij plaatsing op een 
tussenvoorziening 

Wil je nog naar het VO?  
Waarom wel/ niet? 
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Topiclijst Ouders 

Informatie 
Naam/namen: 
Naam kind: 
Huidige school: 
Vorige school: 
Leerweg: 

Topics Voorbeeldvragen Notities 
Persoonlijke vragen - Hoe gaat het met u? 

- Wat vindt u in het algemeen van 
de nieuwe school van uw kind? 

- Was u het eens met de 
overplaatsing naar het VO? 

- Welk cijfer zou u de huidige school 
geven? 
En de VSO school? 

- Vindt u de overplaatsing over het 
algemeen een goede keuze? 

- Wat vond u fijn aan het VSO? 
- Wat kon/kan volgens u beter op 

het VSO? 
- En het VO? 
- Merkt u een verschil in het 

welbevinden van uw kind sinds de 
overplaatsing? 
Zo ja, waar ligt dit volgens u aan? 

- Zijn er dingen die u zijn opgevallen 
bij uw kind sinds de overplaatsing? 

- Wat zeggen docenten/ de mentor, 
de zorgcoördinator over uw kind? 

 

Leren & Ontwikkelen- Vakinhoudelijk - Weet u welke vakken uw kind dit 
jaar heeft? 

- Wat vindt u van het huidige 
vakkenpakket? 

- Had uw kind deze vakken vorig 
jaar ook al? 

- Denkt u dat uw kind makkelijk 
mee kan komen met de vakken? 

- Wat maakt het makkelijk/moeilijk? 
- Heeft thuis lessen volgen effect op 

de schoolresultaten van uw kind? 
- Heeft thuis lessen volgen effect op 

het welbevinden van uw kind? 
- Wat vindt u van de toetsen die uw 

kind nu krijgt? 
- Hoe zijn de toetsen anders dan op 

de VSO-school? 
- Wat vindt u van het huiswerk dat 

uw kind nu krijgt? 
- Op welke wijze is het huiswerk op 

het VO anders dan  op het VSO? 
- Heeft u het gevoel dat u uw kind 

even goed kan begeleiden bij het 
huidige schoolwerk indien nodig? 
 
 

 

Algemene begeleiding - Hoe vindt u de stijl van lesgeven 
op de nieuwe school? 

- Wat vindt u van de leraren?  
- Wat maakt de lessen en de manier 

van lesgeven anders dan op de 
VSO-school? 

- Moet uw kind zelfstandiger 
werken? 

- Wat vindt u daarvan? 
- Bent u tevreden over de 

begeleiding van uw kind  door 
zijn/haar mentor  in deze tijd 
(Corona)? 

- Bent u tevreden over de 
begeleiding uw kind  door 
docenten in deze tijd (Corona)? 

- Krijgt uw kind begeleiding van 
school buiten je lessen om? (Bijv. 
door je mentor/fijne leraar/ een 
zorgcoördinator) 

- Vindt u dat fijn? 
- Is de begeleiding die momenteel 

geboden wordt genoeg?  
- Hoe verschilt de begeleiding op 

het VO met dat op het VSO? 
- Wat vindt u van dit verschil? 
- Werd uw kind geholpen bij de 

overstap van het VSO naar het VO?  
- Wat vond u van de hulp die uw 

kind kreeg bij de overstap VSO-
VO? (schaal 1 tot 5) 
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- Wat ging goed met de hulp die uw 
kind kreeg bij de overstap? 

- Wat kon beter bij de hulp die uw 
kind kreeg bij de overstap? 

- Werd u genoeg betrokken bij de 
overstap? 

- Hoe zou de ideale overstap er 
volgens u uitzien? 

- Hoe is het contact met de huidige  
school? (Vso misschien kortere 
lijntjes.) 

- Hoe verschilt dat met het contact 
met vso? 

- Wat vindt u van dit verschil? 
Gedrag & Sociaal-emotionele ontwikkeling - Zijn er dingen die uw kind op het 

VSO mocht doen die je nu niet 
meer mag? Of andersom? 

- Moet uw kind zich anders 
gedragen op het VO dan op het 
VSO? 

- Wat zijn de verschillen? 
- Gedraagt uw kind zich ook anders 

op het VO dan op het VSO? 
- Heeft uw kind  vrienden op het 

VO? 
- Is er een verschil tussen de 

vrienden die uw kind op de huidige 
school heeft in vergelijking met op 
het VSO? 

- Kan uw kind het goed vinden met 
andere leerlingen? 
Waarom wel/ niet? 

 

Toekomst - Hoe ziet het schoolverloop van uw 
kind er over 1 jaar uit? 

- Hoe ziet de verdere 
schoolloopbaan van uw kind eruit? 

- Wat heeft u of uw kind daar nog 
voor nodig? 

- Hoe kan de school/ leraren of 
extra begeleiding daar nog bij 
helpen? 

- Welke tips heeft u voor ouders van 
de overplaatsers van het  volgende 
schooljaar? 

- Vindt u deze manier van evalueren 
fijn? Waarom wel of niet? 

- Kunt u ons een tip en een top 
geven? 

 

Bij plaatsing op een tussenvoorziening Wil uw kind nog naar het VO?  
Waarom wel/ niet? 
Bent u het daarmee eens? 
Waarom wel of niet? 
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Topiclijst  

Informatie 
Naam school: 
Leerweg: 
Naam: 
Positie: 
Overgeplaatste leerlingen: 
Vorige school leerlingen: 

Topics Voorbeeldvragen Notities 
Leerling - Hoe gaat het met de leerling(en)? 

- Waarom is de leerling 
overgeplaatst naar het VO? 

- Is de overstap van het VSO naar 
het VO terecht? 

- Valt er iets op aan de leerling? Zo 
ja, wat is dit dan? 

- Wat vertellen leraren/ de mentor 
over de leerling? 

- Heeft thuis lessen volgen 
opvallend effect op het 
welbevinden leerling? 

- Heeft het thuis lessen volgen 
effect op de schoolresultaten? 

 

Begeleiding - Hebben de leerlingen extra 
begeleiding gekregen? 

- Welke begeleiding hebben zij nog 
nodig? 

- Waar ligt dat aan volgens u? 
- Konden jullie deze begeleiding 

aanbieden? 
- Is er begeleiding die jullie graag 

wilden aanbieden maar die 
onmogelijk vanwege de huidige 
COVID-19 maatregelen? 

- Zijn jullie begeleid? 
- Hoe hebben jullie deze begeleiding 

ervaren? 
- Hebben/hadden jullie (wel/meer) 

begeleiding nodig tijdens het 
overstapproces? 

- Hoe is het contact met de 
vorige/nieuwe school? 

- Hebben jullie in het contact met de 
andere school meer nodig? 

 

Gedrag - Is het  goed mogelijk om het 
gedrag en de sociale ontwikkeling 
van de leerling goed in kaart te 
krijgen m.b.t de COVID-19-
maatregelen? 

- Hoe gedraagt de leerling zich op 
school? 

- Hebben zij vrienden? 
- Hoe zijn zij in de omgang met 

leraren en personeel? 
- Hoe zijn zij in de omgang met 

medeleerlingen? 
- Heeft het thuis lessen volgen 

effect op het gedrag van de 
leerling? 
(Wellicht moeilijk om hier iets over 
te zeggen) 

 

 

Tussenvoorzieningen Denkt u dat deze leerlingen geschikt zijn om 
over te plaatsen naar het regulier VO? Waarom 
wel of niet? 

 

Overige en toekomst - Waar staat de leerling over een 
jaar? 
Waarom? 

- Verwacht u dat deze leerling met 
een diploma uit kan stromen? 

- Hoe ziet het overplaatsingsproces 
er over een jaar uit? 

- Heeft u daar nog iets van ons of 
van de andere school voor nodig? 

- Wat heeft de school met het 
overplaatsingsbudget gedaan? 

- Als wij in de toekomst weer bij 
jullie evalueren, hoe zouden jullie 
dit het liefst vormgegeven zien? 

- Hebben jullie een tip en een top 
voor ons? 
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BIJLAGE 2 TOESTEMMINGSFORMULIEREN  
 

INFORMATIE Over Onderzoek Ervaring Begeleiding 
en Welbevinden van VO-overstapleerlingen 

Schoolvertegenwoordiger 

Beste heer, mevrouw,  

U wordt gevraagd om mee te doen aan een interview over uw ervaringen met de begeleiding 
van VSO-doorplaatsers tijdens de overstap van het VSO naar het VO en het welbevinden van 
deze leerlingen op uw school. Deze interviews worden gehouden door een afstudeerstudent 
Toegepaste Psychologie van Hogeschool Leiden, Jeruscha Neman. Zij doet dit onder 
begeleiding van Ferre Wijnstra en Ellen Starke, medewerkers van de projectgroep VSO-VO van 
het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. 

Belang van het onderzoek 

In de toekomst willen we meer leerlingen de kans bieden om de overstap vanuit het speciaal 
onderwijs naar het regulier onderwijs te maken. Door middel van het onderzoek hopen we 
meer informatie te krijgen over succesfactoren en aandachtspunten bij een dergelijke 
overstap. Zodat we de toekomstige leerlingen en scholen nog beter kunnen begeleiden. 

Wat houdt het onderzoeksproject in? 

U wordt gevraagd eenmaal mee te doen aan een interview. Het interview duurt ongeveer 60 
minuten. De interviews vinden plaats op een plek en op een tijdstip dat nauw met u wordt 
overlegd. Deelname aan het interview is vrijwillig. U kunt ook tijdens of na het interview 
alsnog besluiten om niet (meer) aan het project mee te doen. Dat kunt u altijd doorgeven aan 
de student die u interviewt.  
Heeft u nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Jeruscha Neman via 
het e-mailadres j.neman@outlook.com of kunt u bellen naar 0682820832. 

Gebruik van gegevens 

Uw toestemming: De student die met u het interview doet, zullen u twee keer voor een 
schriftelijke toestemming vragen:  

(1) voor deelname aan het interview, en  

(2) om het gesprek op te mogen nemen, als audiomateriaal.  

De reden om het op te nemen is dat zij na het interview, uw antwoorden rustig en goed kan 
uitwerken. Zij zal uw antwoorden niet helemaal letterlijk  uitschrijven en om die reden vragen 
wij uw toestemming om het audiomateriaal 1 jaar te mogen bewaren op een beveiligde plek 
op de computer, ten behoeve van het project. Als u daar niet mee akkoord gaat, zullen wij uw 
audiomateriaal na het uitwerken direct vernietigen.  

Vertrouwelijkheid van uw gegevens: Om uw privacy te waarborgen, zullen we uw naam en 
andere persoonlijke gegevens die direct tot u te herleiden zijn, in het projectverslag weglaten. 
Bij het verwerken van gegevens, gebruiken we daarom voor iedere deelnemer aan het 
interview unieke codes.   
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Toestemmingsformulier: Deelname aan interview  
 

- Ik heb de informatie over het onderzoeksproject gekregen. Ik kon er vragen over 

stellen, mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of 

ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen aan het interview vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment 

kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen. Daar hoef ik geen reden voor te 

geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens uit het 

interview. Deze worden enkel gebruikt voor het onderzoeksproject ‘Onderzoek Ervaring 

Begeleiding en Welbevinden van VO-overstapleerlingen’. 

Ik geef toestemming om aan het interview mee te doen 
 

☐   Ja 
☐   Nee 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening: ……………………………………..         
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Toestemmingsformulier: Opslaan audiomateriaal 
interview 

 

Met dit formulier geef ik 

Jeruscha Neman, student Hogeschool  Leiden, toestemming om gegevens over mij te 
verwerken. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: audiomateriaal waarop ik te horen 
ben (hierna te noemen ‘het materiaal’).   

Hieronder geef ik aan voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef.   

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:  

- Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en 
personen/ instellingen.  

- Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Jeruscha Neman of SWVA mij opnieuw om 
toestemming.  

- Het materiaal wordt 1 jaar bewaard. Direct na afloop van dit termijn zal de Jeruscha 
Neman het materiaal vernietigen. 

- Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven. 
- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

De gegevensverwerkingen:   

 

Ik geef toestemming het audiomateriaal waarop ik herkenbaar te 
horen ben op de volgende wijze te gebruiken: 
 
De opnames alleen te gebruiken voor het doel van het project, 
namelijk dat de interviews goed uitgeschreven en verwerkt kunnen 
worden en straks op groepsniveau (alle geïnterviewde deelnemers) 
in een verslag gepresenteerd kunnen worden.  
 
Jeruscha Neman gebruikt dit materiaal voor het/het volgende 
doeleinde(n):  
Ten behoeve van het Onderzoek Ervaring Begeleiding en 
Welbevinden van VO-overstapleerlingen 

☐   Ja 
☐   Nee 

Ik geef Jeruscha Neman toestemming om het materiaal voor 1 jaar 
op te slaan op een beveiligde plek op de computer t.b.v. het 
onderzoeksproject.  
 

☐   Ja 
☐   Nee 

 

Datum ………………................                

Naam van de ouder/verzorger: ……………………………………………………………………………………………………

           

Handtekening :……………………………………..         
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INFORMATIE Over Onderzoek Ervaring Begeleiding en Welbevinden van VO-
overstapleerlingen 

OUDERS EN LEERLINGEN  

 

Beste heer, mevrouw, en leerling, 

U wordt gevraagd om mee te doen aan een interview over uw ervaringen met de begeleiding 
tijdens de overstap van het VSO naar het VO en het welbevinden op de huidige school. Deze 
interviews worden gehouden door een afstudeerstudent Toegepaste Psychologie van 
Hogeschool Leiden, Jeruscha Neman. Zij doet dit onder begeleiding van Ferre Wijnstra en Ellen 
Starke, medewerkers van de projectgroep VSO-VO van het Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. 

 

Wat houdt het onderzoeksproject in? 

U en uw kind wordt gevraagd om apart allebei eenmaal mee te doen aan een interview. De 
interviews duren ongeveer 60 minuten. De interviews vinden plaats op een plek en op een 
tijdstip dat in nauw overleg met en/of uw kind wordt afgesproken. Deelname aan het interview 
is vrijwillig. U kunt ook tijdens of na het interview alsnog besluiten om niet (meer) aan het 
project mee te doen. Dat kunt u altijd doorgeven aan de student die u interviewt.  
De leerling ontvangt een bol.com tegoedbon van 10 euro bij deelname. 
Heeft u nog vragen over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Jeruscha Neman via 
het e-mailadres j.neman@outlook.com of kunt u bellen naar 0682820832. 

Belang van het onderzoek 

In de toekomst willen we meer leerlingen de kans bieden om de overstap vanuit het speciaal 
onderwijs naar het regulier onderwijs te maken. Door middel van het onderzoek hopen we 
meer informatie te krijgen over succesfactoren en aandachtspunten bij een dergelijke 
overstap. Zodat we de toekomstige leerlingen en scholen nog beter kunnen begeleiden. 

Gebruik van gegevens 

Uw toestemming: De student die met u het interview doet, zullen u twee keer voor een 
schriftelijke toestemming vragen:  

(1) voor deelname aan het interview, en  

(2) om het gesprek op te mogen nemen, als audiomateriaal.  

De reden om het op te nemen is dat zij na het interview, uw antwoorden rustig en goed kan 
uitwerken. Zij zal uw antwoorden niet helemaal letterlijk uitschrijven en om die reden vragen 
wij uw toestemming om het audiomateriaal 1 jaar te mogen bewaren op een beveiligde plek 
op de computer, ten behoeve van het project. Als u daar niet mee akkoord gaat, zullen wij uw 
audiomateriaal na het uitwerken direct vernietigen.  

Vertrouwelijkheid van uw gegevens: Om uw privacy te waarborgen, zullen we uw naam en 
andere persoonlijke gegevens die direct tot u te herleiden zijn, in het projectverslag weglaten. 
Bij het verwerken van gegevens, gebruiken we daarom voor iedere deelnemer aan het 
interview unieke codes.  
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Toestemmingsformulier: Deelname aan interview  

 

- Ik heb de informatie over het onderzoeksproject gekregen. Ik kon er vragen over 

stellen, mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of 

ik meedoe. 

- Ik weet dat meedoen aan het interview vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment 

kan beslissen om toch niet mee te doen of te stoppen. Daar hoef ik geen reden voor te 

geven. 

- Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens uit het 

interview. Deze worden enkel gebruikt voor het onderzoeksproject ‘Onderzoek Ervaring 

Begeleiding en Welbevinden van VO-overstapleerlingen’. 

Leerling 

Ik geef toestemming om aan het interview mee te doen 

 
☐   Ja 

☐   Nee 

 

Ouder(s)/ Verzorger(s) 

Ik geef toestemming om aan het interview mee te doen 
 

☐   Ja 

☐   Nee 

Ik geef toestemming dat mijn kind mee doet aan het interview ☐   Ja 

☐   Nee 

 

Naam van de ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de leerling: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening ouder/verzorger……………………………………..         

            

 Handtekening leerling……………………………………..         

  

 

 



 

60 

 

60 

 

 

 

Toestemmingsformulier: Opslaan audiomateriaal interview 

 

Met dit formulier geef ik 

Jeruscha Neman, student Hogeschool  Leiden, toestemming om gegevens over mij te 
verwerken. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: audiomateriaal waarop ik te horen 
ben (hierna te noemen ‘het materiaal’).   

Hieronder geef ik aan voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef.   

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:  

- Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en 
personen/ instellingen.  

- Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Jeruscha Neman of SWVA mij opnieuw om 
toestemming.  

- Het materiaal wordt 1 jaar bewaard. Direct na afloop van dit termijn zal de Jeruscha 
Neman het materiaal vernietigen. 

- Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven. 
- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

De gegevensverwerkingen:   

Leerling 

Ik geef toestemming het audiomateriaal waarop ik herkenbaar te 
horen ben op de volgende wijze te gebruiken: 
 
De opnames alleen te gebruiken voor het doel van het project, 
namelijk dat de interviews goed uitgeschreven en verwerkt kunnen 
worden en straks op groepsniveau (alle geïnterviewde deelnemers) in 
een verslag gepresenteerd kunnen worden.  
 
Jeruscha Neman gebruikt dit materiaal voor het/de volgende 
doeleinde(n):  
Ten behoeve van het Onderzoek Ervaring Begeleiding en Welbevinden 
van VO-overstapleerlingen 

☐   Ja 

☐   Nee 

Ik geef Jeruscha Neman toestemming om het materiaal voor 1 jaar op 
te slaan op een beveiligde plek op de computer t.b.v. het 
onderzoeksproject.  
 

☐   Ja 

☐   Nee 

 

Datum ………………................                

Naam van de ouder/verzorger: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Naam van de leerling: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening ouder/verzorger……………………………………..         

             Handtekening 
leerling……………………………………..         

 

Ouder(s)/ Verzorgers 

Ik geef Hogeschool Leiden toestemming het audiomateriaal waarop ik 
herkenbaar te horen ben op de volgende wijze te gebruiken: 
 
De opnames alleen te gebruiken voor het doel van het project, 
namelijk dat de interviews goed uitgeschreven en verwerkt kunnen 
worden en straks op groepsniveau (alle geïnterviewde deelnemers) in 
een verslag gepresenteerd kunnen worden.  
 

Jeruscha Neman gebruikt dit materiaal voor het/de volgende 
doeleinde(n):  
Ten behoeve van Onderzoek Ervaring Begeleiding en Welbevinden van 
VO-overstapleerlingen 

☐   Ja 

☐   Nee 

Ik geef Jeruscha Neman toestemming om het materiaal voor 1 jaar op 
te slaan op een beveiligde plek op de computer t.b.v. het 
onderzoeksproject.  
 

☐   Ja 

☐   Nee 

 

Datum ………………................                

Naam van de ouder/verzorger: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger……………………………………..         
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BIJLAGE 3 LANDELIJK DOELGROEPENMODEL-
INVULSCHEMA -EN WIJZER 
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BIJLAGE 4 COMPETENTIEVERSLAG 
 
Tijdens de ontwikkeling en uitvoering van het assessment zijn een aantal competenties verder 
ontwikkeld en zijn er competentie gerelateerde activiteiten gedaan. 
 
PROFESSIONALISEREN 
In de Onderwijs- en examenregeling Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden 
(2020) staat het volgende over de competentie beoordelen van gedrag.  

“Professioneel werken is een generieke competentie. Dat wil zeggen dat de toegepast 
psycholoog de verschillende deelaspecten van deze competentie altijd en overal inzet, 
ongeacht de context en beroepssituatie”-  Onderwijs- en examenregeling Toegepaste 
Psychologie van de Hogeschool Leiden, 2020 

De volgende beroepsmatige activiteiten, die deze competentie meten, hebben plaatsgevonden 
tijdens de ontwikkeling van dit adviesrapport: 

Onderzoekende en analytische benadering  
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel literatuuronderzoek als veldonderzoek. Hierbij 
zijn in totaal 32 bronnen gebruikt naast de twaalf respondenten als bron. De resultaten 
hiervan zijn vervolgens gebruikt om een conclusie te trekken. 

Ondernemende houding.  
Het bedrijf is benaderd zonder dat er hiervoor een vacature of positie openstond. Het 
samenwerkingsverband had verder nog niet een heel goed idee bij wat een TP’er (Toegepast 
Psycholoog) precies is en doet. Daarom is het van belang geweest te kunnen uitleggen wat 
toegepaste psychologie is en hoe dit een meerwaarde kan hebben voor het bedrijf. Verder was 
het van belang uit te leggen wat voor soort opdrachten een TP’er kan doen binnen het bedrijf.  

Gericht op samenwerking  
Bij het werken aan dit project is er samenwerking geweest met de medewerkers van het 
Samenwerkingsverband, voornamelijk van de werkgroep VSO-VO. Zo is er geprobeerd om 
elke week bij het overleg van het de projectgroep te zijn. Ook zijn er meerdere momenten 
geweest waar gewerkt werd met professionals van andere organisaties. Denk hierbij aan de 
zorgcoördinatoren van de middelbare scholen bij het regelen van de interviews met ouders en 
leerlingen. Zo is er ook kort gesproken over het onderzoek tijdens een bijeenkomst van 
scholen in Amsterdam en is deze verder ook bijgewoond. Ook is er speciaal voor dit onderzoek 
een presentatie en conversatie geweest over het Landelijk doelgroepenmodel met een 
kwaliteitsmanager van een scholengemeenschap. 

Reflectief vermogen 
In de discussie van dit beroepsproduct is er een evaluatie geweest over het product en proces 
van het project. Hierbij is kritisch gekeken naar het verloop van het project en het 
uiteindelijke product dat geleverd is.  

Ethische afweging en verantwoording  
Gedurende dit project is er extra rekening gehouden met het feit dat de informatie zeer 
sensitief is. Verder werd er gesproken met en over minderjarigen. Daarom is er gebruik 
gemaakt van toestemmingsformulieren voor ouders en leerlingen, maar ook voor de 
schoolvertegenwoordigers. Verder zijn de gegevens geanonimiseerd. 

 

UITVOEREN VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 
In de Onderwijs- en examenregeling Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden 
(2020) staat het volgende over de competentie uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.  
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“Praktijkgericht onderzoek is het verrichten van onderzoeksactiviteiten die voldoen aan de 
eisen van de beroepspraktijk. Deze activiteiten worden verricht naar aanleiding van een 
vraagstuk uit de beroepspraktijk en ingezet bij het evalueren van gedrag, het evalueren of 
ontwerpen van beroepsproducten of procesevaluaties. De toegepast psycholoog verzamelt 
en/of interpreteert kwantitatieve gegevens om doelgroepen te beschrijven, groepen te 
vergelijken en bepaalde verbanden aan te tonen. Ten behoeve van kwantitatief onderzoek 
maakt de toegepast psycholoog gebruik van statistische analysemethoden. De toegepast 
psycholoog geeft met kwalitatief onderzoek met behulp van actuele onderzoeksmethodieken in 
een specifieke context betekenis en verdieping aan data. De praktijkvragen waar toegepast 
psychologen mee te maken krijgen, lenen zich over het algemeen goed voor een kwalitatieve 
aanpak. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn tevens goed te combineren voor het 
beantwoorden van vragen die leven in het werkveld.” -Hogeschool Leiden, 2020 

De volgende beroepsmatige activiteiten, die deze competentie meten, hebben plaatsgevonden 
tijdens de ontwikkeling van dit adviesrapport: 

• Beschikbare gegevens zoeken, selecteren, interpreteren en presenteren om een 
praktijkvraagstuk te verhelderen  
Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van onderbouwde theoretische modellen, andere 
relevante onderbouwde informatie en de resultaten uit het veldonderzoek. Deze informatie is 
verwerkten vervolgens is hier een conclusie uit getrokken om antwoord te geven op de 
hoofdvraag en om een advies te formuleren. 

• Interviews afnemen  
Tijdens het onderzoek zijn twaalf interviews afgenomen met behulp van topiclijsten.  

• Onderzoek uitvoeren in het kader van het ontwerp en/of de ontwikkeling van een advies, 
evaluatie, voorlichting, training of ander beroepsproduct  
Het uiteindelijke doel van dit rapport was om een advies te formuleren voor de verbetering 
van het overstapproces. Dit is met behulp van de opgedane kennis ook gelukt. 

• Uitvoeren van procesevaluaties. 
In de discussie is een evaluatie gedaan op het onderzoeksproces. Hierbij is kritisch gekeken 
naar hoe het proces verlopen is.  
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BIJLAGE 5 BEOORDELING OPDRACHTGEVER 
 

 

Beoordelingsformulier opdrachtgever 
HBO Toegepaste Psychologie  
 
 

 
 
 
Student:  

Jeruscha Neman 
Studentnummer: 
 

S1106209 

Opdrachtgever: 
 

Samenwerkingsverband Amsterdam 

Opdracht in het kader van 
(minor, stage, afstuderen): 

Afstuderen 

Datum: 7-6-2021 
 

 
 
Beoordeling: Onvoldoende – Voldoende - Goed 
 
Onderdeel O/V/G opmerkingen 
   
Formulering aanleiding. 
 

g Helder 

Formulering relevantie van de 
opdracht.  
 

g + 

Formulering doelstelling van de 
opdracht. 
 

g Ook duidelijk  

Bestaande informatie vanuit de 
praktijk/opdrachtgever 
(voorgeschiedenis) is op hoofdlijnen 
weergegeven. 

g  Heeft ze zeker gedaan in plan van 
aanpak 

Er is een duidelijke samenhang tussen 
aanleiding, relevantie, doelstelling, 
kennis vanuit praktijk en kennis vanuit 
theorie. 

G Complimenten over de theorieën die 
Jeruscha heeft gebruikt in haar 
paper 

De stappen die gezet zijn, binnen de 
gekozen methodiek, zijn verantwoord 
en passen binnen de context. 

g Ja. Yes  

Indien van toepassing is er een pilot 
uitgevoerd met een passende 
doelgroep. 

  

Er is, indien van toepassing, een 
handleiding of uitvoeringsprotocol 
aanwezig. 

  


