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Geachte heer, mevrouw, 
 
Sinds 2014 werken het Samenwerkingsverband ROOS 30-02 en de gemeenten Roosendaal, Halderberge en 
Moerdijk samen in een Regionaal Educatieve Agenda (REA). Eén van de doelstellingen binnen de REA 2014-
2016 was de verbetering van de overdracht van leerlingen tussen de v(s)o scholen en het mbo. Op 12 
maart 2015 hebben we deze opdracht geconcretiseerd in een bijeenkomst met decanen, ambulante 
begeleiders, directeuren, teamleiders en stagebegeleiders. Een werkgroep1 vanuit de totale groep 
aanwezigen is aan de slag gegaan met de aangedragen verbeterpunten. Dit heeft geleid tot het bijgaand 
eindproduct; een stappenplan overgang v(s)o-mbo. 
 
Uit een inventarisatie onder de v(s)o scholen en de mbo colleges is gebleken dat veel knelpunten in de 
overdracht van leerlingen zijn op te lossen door inzicht in de overdrachtsprocedure. Deze procedure was 
met de komst van Intergrip het afgelopen schooljaar al meer gestroomlijnd, maar behoefde zeker een 
nadere toelichting. In het bijgaande stappenplan hebben we geprobeerd het overdrachtstraject in tijd uit 
te zetten en voor iedere stap inzicht te geven wie verantwoordelijk is voor welke activiteit. Hoewel de 
werkgroep van mening is de grote lijnen binnen de overdracht te hebben beschreven, zijn wij ons ervan 
bewust dat de overdracht een dynamisch proces is met maatwerkmogelijkheden voor leerlingen. We 
hopen u echter voldoende handvatten te hebben gegeven voor een goede overdracht. 
 
Mocht u vragen en/of aanvullingen hebben naar aanleiding van het bijgaand stappenplan dan kunt u 
contact opnemen met Monique van Zantvliet via monique.van.zantvliet@moerdijk.nl. 
 
Namens de werkgroep overdracht v(s)o - mbo 

 

                                                           
1 Deelnemers aan deze werkgroep: Rens Boons (Da Vinci College), Astrid Antonissen (Da Vinci College), Petra 
Kuijpers (Da Vinci College), Diny Norbart (ROC West-Brabant), Marie Louise Roksnoer (Mytylschool Roosendaal), 
Janneke Hoogink (Driespan, Aventurijn), Nathalie Bulkmans (Gertrudis College), Jordy de Rooij (ROC Prinsentuin) en 
Monique van Zantvliet (gemeente Moerdijk) 
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Basis stappenplan overdracht VO naar MBO 
 

 ACTIE WIE NEEMT ACTIE START GEREED COMMUNICATIE 

1 Actualiseren contactpersonen MBO oktober oktober Via mail naar VO scholen 

2 
Aanleveren actueel format voor aanleveren 

NAW-gegevens. Intergrip oktober oktober Via mail naar VO scholen 

3 
Aanleveren NAW gegevens aan Intergrip 

volgens actueel format VO oktober oktober In Intergrip 

 
Leerlingen van het VSO (en leerlingen met een zware ondersteuningsvraag van het reguliere VO) volgen een adviestraject 

Passend onderwijs bij de Trajectadviseurs Passend Onderwijs van het Servicecentrum Studie & Beroep. Zij worden 

ondersteund bij de keuze van een passende opleiding en de ondersteuningsbehoefte wordt in beeld gebracht. 

4 Signaal invullen DDD Intergrip november december 
Via mail naar decanen 

VO 

5 Invullen DDD incl. aanvullende informatieve 

(bijv. OPP) 
Leerling/mentor november februari 

DDD-invullen, 

doorsturen naar MBO 

6 
Aanmelden deelnemers warme overdracht bij 

decaan VO 
Mentor VO november februari Mail naar decaan 

7 Leerling meldt zich aan bij MBO Leerling, ouder  tot 1 maart 

Aanmeldingsformulier 

digitaal met 

bescheiden naar MBO 

8 
MBO check: MBO levert wekelijks de actuele 

stand van aanmeldingen MBO Januari oktober In Intergrip 

9 Controle niet aangemeld: aanspreken leerling Decaan VO februari 
Einde 

schooljaar 

Vanuit Intergrip Indien 

noodzakelijk persoonlijk 

gesprek 

10 Checken DDD op nieuwe info decaan/mentor VO   
Einde 

schooljaar 

Telefonisch/e-mail 

richting MBO 

11 

Controle risicodeelnemer + deelnemers die 

nog niet zijn aangemeld bij MBO: signaal 

naar RMC. 

Leerplicht/RMC 

Decaan VO  Mei Telefonisch/e-mail 

12 Opvolgen signalen RMC mei Mei Schriftelijk 

13 Warme overdracht MBO mei/juni september contact 

14 Check op warme overdracht Decaan VO mei/juni september Volgsysteem VO 

15 Eindcontrole keuze leerlingen in Intergrip VO mei 
Einde 

schooljaar 

Indien gewenst gesprek 

MBO 

16 Invullen geslaagd/niet geslaagd VO juni augustus In Intergrip 

17 Overzicht lijsten niet geslaagd MBO juli augustus Uit Intergrip 

18 
Overdracht deelnemers zonder 

vervolgopleiding aan RMC VO juli september 
Persoonlijk 

gesprek/contact RMC 

19 
Contact opnemen met niet-aangemelde 

leerlingen RMC juli september 
Vanuit Intergrip; 

telefonisch 

20 
Nalopen en aanspreken niet-aangemelde 

leerlingen VO + RMC juli september 
Vanuit Intergrip; 

telefonisch of per brief 

21 
Terugkoppeling deelnemers zonder 

vervolgopleiding door RMC aan VO VO + RMC september oktober Telefonisch 
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