
 

 Interview Karel Vogel  

Karel Vogel is begeleider onderwijs bij Passend Onderwijs Almere en 

de man achter het Steunpunt Passend Onderwijs PO-VO en DigiDoor. 

Hieronder wordt hij geïnterviewd over het aantal leerlingen dat jaarlijks 

de overstap PO-VO  maakt en het vernieuwde PO-VO protocol. 

 

Hoeveel leerlingen stappen er jaarlijks over in de stad? 

‘Elk jaar maken ongeveer 2500 groep-8-leerlingen de overstap naar de brugklas. Rond de 

2350 (94%)van deze leerlingen maken de overstap naar een reguliere school. Ongeveer 400 

leerlingen maken hierbij gebruik van een arrangement (regulier VO). Rond de 100 leerlingen 

(4%)  stappen over op Praktijkonderwijs (PrO) en 50 leerlingen (2%) op het voortgezet 

speciaal onderwijs (VSO).’  

  

Hoeveel leerlingen werden er afgelopen jaar gemeld bij het Steunpunt? 

‘Dit jaar zijn er via DigiDoor 45 leerlingen bij Steunpunt PO-VO aangemeld. In de meeste 

gevallen gaat het dan om complexe dossiers of is er nog niet een duidelijk beeld van de 

onderwijsbehoefte (bijvoorbeeld bij verhuisleerlingen). Helaas hebben we maar 29 dossiers 

kunnen behandelen. De overige dossiers waren niet tijdig voltooid. Het is voor ons belangrijk 

om dossiers volledig en op tijd binnen te krijgen. De deadline voor het aanmelden van 

dossiers PrO/VSO/Steunpunt PO-VO in DigiDoor is 1 oktober. De deadline voor reguliere 

dossiers is 1 maart. Daarnaast kunnen mensen mij altijd even bellen of mailen bij vragen 

over de procedure of over een bepaalde casus. Hier is het afgelopen schooljaar gelukkig ook 

veelvuldig gebruik van gemaakt.’ 

Veranderen deadlines en procedures van jaar tot jaar? 

‘Eigenlijk veranderen deadlines en procedures weinig. In DigiDoor is afgelopen jaar aan het 

werkproces (aanmelden-aanmelding voltooien-invullen OKR-OKR voltooien) niets veranderd. 

De aanvraag voor een TLV bij de Afdeling Toeleiding van het samenwerkingsverband kan bij 

een VSO-traject in principe vanaf 1 oktober worden gedaan en bij een PrO-traject vanaf 1 

maart. Het definitieve schooladvies wordt voor 1 maart door de PO-school vastgesteld en het 

(eventueel) bijgestelde schooladvies  voor 1 juni. Wel is dit jaar a-typisch door de corona-

maatregelen. De eindtoets is geschrapt, wel is het uiteindelijk mogeliijk om adviezen bij te 

stellen.’ 
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Het PO-VO protocol is onlangs vernieuwd. Kun je kort uitleggen wat de belangrijkste 

veranderingen zijn? 

‘De grootste verandering is dat reguliere dossiers met arrangement van 1 oktober naar 1 

maart zijn verschoven, waarna de dossiers door de VO-school van aanmelding worden 

behandeld.’ 

Heb je zicht op hoe mensen de nieuwe procedure ervaren? 

‘De meesten zijn positief. Het is fijn voor basisscholen dat ze voor een groter deel van de 

populatie meer tijd hebben. Veel groep-acht-leerkrachten vonden het vervelend dat ze als 

het schooljaar nauwelijks begonnen was in oktober al afstand moesten nemen van een 

aantal dossiers.’ 

Er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan in Digidoor. Heeft dat geleid tot 

technische storingen? 

Nee, er zijn dit jaar helemaal geen technische storingen in Digidoor geweest.  

Als je vooruitkijkt, wat gaat er komende jaren dan nog veranderen? 

Het is onze intentie om helemaal niets te veranderen. Wel zijn we altijd afhankelijk van het 

Ministerie. Het zou kunnen dat ze iets willen veranderen aan de positionering van de 

eindtoets. Daar hebben wij geen invloed op.  

Wel zijn we met een werkgroep bezig om te kijken hoe het advies in Almere tot stand komt. 

We richten ons hierbij  specifiek op het berekend niveau, dit zijn de Cito-scores vertaald in 

een schoolniveau. Dit berekend niveau maakt nu nog deel uit van het definitieve advies en 

we bekijken of een andere positionering wenselijk is en welke gevolgen dit zou kunnen 

hebben voor de kwaliteit van de schooladviezen. 

 

 

 

 

 

 

 


