
BIJLAGE 5 - AANMELDEN STEUNPUNT PO>VO  

 

Aanmelding door PO-school 

PO-scholen kunnen, op basis van een (volledig ingevuld en voltooid) leerlingdossier in 

DigiDoor, een leerling aanmelden bij het Steunpunt PO>VO. In het Aanmeldformulier kiest de 

PO-school dan bij traject voor [aanmelden steunpunt]. Als alle verplichte velden zijn 

ingevuld dient de PO-school de aanmelding te bevestigen door op de button [Opslaan en 

bevestig traject] te klikken. Vervolgens komt het dossier in de Steunpuntlijst te staan en 

neemt de steunpuntfunctionaris het dossier in behandeling. Er wordt een steunpuntoverleg 

ingepland met de PO-school, collega’s van VO-scholen met mogelijk passend aanbod en 

ouders.  Dit gesprek kan zowel digitaal (via MS Teams) als fysiek (kantoor Passend Onderwijs 

Almere) plaatsvinden. Een voorkeur aangeven voor één van beide opties is uiteraard mogelijk. 

Aanmelden bij het Steunpunt PO>VO dient altijd met instemming van ouders te gebeuren. 

Ouders ontvangen van de PO-school, voorafgaand aan het overleg, een inlogcode voor het 

dossier in DigiDoor en worden hierbij gewezen op de mogelijkheid om hun zienswijze aan dit 

dossier toe te voegen. De steunpuntfunctionaris bepaalt, vaak in overleg met de basisschool, 

welke collega’s van het VO bij het overleg aansluiten. Deze collega’s krijgen een week 

voorafgaand aan het overleg toegang tot het dossier in DigiDoor. Na afloop plaatst de 

steunpuntfunctionaris het gespreksverslag in DigiDoor [tab Proces info] en wordt het dossier 

weer gesloten voor de betreffende VO-collega’s. Nadat het verslag in het dossier is geplaatst 

geeft de steunpuntfunctionaris het dossier weer terug aan de PO-school. De PO-school dient 

vervolgens in het aanmeldformulier het traject aan te passen en het dossier weer opnieuw te 

voltooien, zodat het dossier na aanmelding door ouders geclaimd kan worden door de 

betreffende VO-school. 

Belangrijk om te weten is dat het Steunpunt PO>VO een adviserende taak heeft en dus de 

wettelijke taken van scholen (zoals bepalen schooladvies of plaatsing van leerlingen) niet mag 

(en kan) overnemen.  

 

Aanmelding door VO-school 

Als na aanmelding door ouders een VO-school vanuit zorgplicht bij een dossier betrokken is, 

kan ook de VO-school een beroep doen op het Steunpunt PO>VO. We noemen dit dan een 

collegiaal consult. Verschil met de hiervoor beschreven werkwijze is dat het dossier bij de 

betreffende VO-school in de lijst blijft staan. Dit betekent ook dat de VO-medewerker die het 

dossier behandelt verantwoordelijk is voor het organiseren van het overleg (o.a. uitnodigen en 

toegang geven tot het dossier voor betrokken collega’s en de steunpuntfunctionaris) en de 

verslaglegging. 

 

Aanmelding door ouders 

Ook ouders hebben de mogelijkheid om het Steunpunt PO>VO mee te laten denken bij de 

mogelijke overstap van hun zoon/dochter naar het VO. Zij kunnen dit doen door telefonisch 

contact op te nemen met SWV Passend Onderwijs Almere. Ook kunnen zij bij de betreffende 

school (zowel PO als VO) aangeven dat zij graag het Steunpunt PO>VO willen betrekken.  

 

 

 

 

 


