
Het jaar 2016 in beeld
Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA-VO) is onderdeel van Passend Onderwijs Almere. Het is 
het samenwerkingsverband (SWV) voortgezet onderwijs zoals bedoeld in de Wet passend onderwijs en werkt 
samen met ketenpartners aan een gemeenschappelijk en dekkend onderwijs-zorgnetwerk. 
De werkzaamheden van het  SWV zijn deels gericht op de versterking van de ondersteuningsstructuur in de 
VO-scholen, de toeleiding naar de extra ondersteuning en deels op de begeleiding c.q. extra ondersteuning van 
leerlingen in het regulier VO en binnen de stedelijke voorzieningen zoals OPDC, Pro en het VSO. 

Leerlingaantal VO
Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs onderwijs valt geheel 
binnen de gemeentegrenzen van Almere.

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de basisondersteuning. 
Vanuit het SWV worden zij met name ondersteund op de verster-
king van de interne en externe ondersteuningsstructuur.

Ondersteuning vanuit het SWV

Ondersteuningsplan 
Doel in 2020 is dat maximaal 3% van de Almeerse leerlingen gebruik 
maakt van het VSO.

Praktijkonderwijs

4,1% Almere

3,0% landelijk

13.545 
leerlingen

10,5% Almere

9,4% landelijk

Lwoo binnen regulier VO

op 1-10-2016

Voor het toeleiden naar extra ondersteuning in stedelijke voorzienin-

gen zoals het Praktijkonderwijs en het Voorgezet Speciaal Onderwijs is 

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk.

18% van de leerlingen die overstappen naar het VO wordt in eerste 

instantie aangemeld voor vormen van extra ondersteuning. 

In 2016 zijn er bij de overstap PO-VO 458 TLV’s Pro en VSO of aanwijzin-

gen lwoo / OPDC afgegeven. De stijging tov 2015 wordt mede veroor-

zaakt door het omzetten van LGF beschikkingen in TLV’s en de afgifte 

van TLV’s voor het Pro.

Toeleiding

458 TLV’s 

Afgegeven en verdeling TLV’s

55% Lwoo

30% PRO

14% OPDC

  1% VSO

Almeerkans valt onder de verantwoordelijkheid van het OPDC en is 
gericht op het laten behalen van het entreediploma door VO-leerlingen, 
zodat ze kunnen doorstromen naar het MBO.

AlmeerKans

Verdeling leerlingen OPDC

113 leerlingen met lwoo aanwijzing

32 leerlingen zonder lwoo aanwijzing

3 leerlingen met TOS indicatie

1 leerling met TLV PRO 

149 
leerlingen

Uitstroom OPDC

10,5% na leerjaar 1 uitstroom naar vmbo

62% na leerjaar 2 uitstroom naar vmbo

38% na leerjaar 2 uitstroom naar Almeerkans 
en Maatwerkklas

80% naar MBO

11% specifiek maatwerktraject

6% naar VSO

3% naar arbeid

Uitstroom AlmeerKans

Schoolinterne ondersteuningsstructuur binnen vmbo 
(voorheen zgn zorglokalen)

OPDC

AlmeerKans



Klachten PO en VO
• 2 ouders hebben bezwaar aangetekend tegen het  

   afgegeven advies van de afdeling Toeleiding

• 1 ouder heeft een klacht voorgelegd aan landelijke 

   klachtencommissie

De instandhouding van het voortgezet speciaal onderwijs is een 

verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning

Slechts 0,56% van de leerlingen maakt 
gebruik van extra ondersteuning 
binnen Almere.
Ondersteuningsplan: 
Doel is dat 99% van de leerlingen 
onderwijs volgt in Almere (dekkend 
aanbod).

Verdeling van de 
extra ondersteuning

Extra ondersteuning 
binnen het VO

72% PRO

22% VSO in Almere

 7% VSO buiten Almere

1060
leerlingen

Leerlingenaantal categorie PRO Leerlingenaantal LWOOLeerlingenaantal VO Regulier
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28% Ondersteuning LWOO/Pro

18% Ondersteuning VSO

13% Ondersteuningsbekostiging S(B)O

10% Arrangementen 

11% Ondersteuningsstructuur VO

7% Dekkend netwerk 

6% Wijkondersteuning PO

4% Organisatiekosten

2% Toeleiding & onderzoek 

De verantwoording is opgehangen 

aan de beleidsmatige hoofdlijnen 

van de ondersteuningsplannen PO 

en VO.

Financiën PO en VO
Verdeling middelen 2016 op basis van het de ondersteuningsplannen PO en VO

PO
 € 10.709.435

VO 
€ 21.290.690

De informatie die je hier leest is gebaseerd op het jaarverslag van het samenwerkingsverband. 
Heb je vragen over deze informatie? Stuur deze naar info@passendonderwijs-almere.nl


