
Themabijeenkomst 
Een succesvolle overgang van 
v(s)o naar mbo

19 april 2022



Presentatie start



Programma

Opening Ilona Wiegman (Steunpunt Passend Onderwijs) en Doride  de Bruijn (Kennispunt MBO 

Passend Onderwijs)

LOB  Michel Zijffers (Expertisepunt LOB) en Mayke de Jong (LOB coördinator Zeeland)

Begeleiding De overstapcoach: Maartje van den Broek en Simone Slagboom (Overstapcoach Zuid-

Oost-Brabant)

Samenwerking Paspoort voor Succes: Jannette Klaver (RMC IJssel Vecht)  

Afsluiting



Handreiking overgang VO - MBO

www.steunpuntpassendonderwijs-
povo.nl/document/handreiking-overgang-vo-mbo/
Maart 2020

NJi
BiOND
Sectorraad GO
ECIO
ECBO 
Expertisepunt LOB 
Sectorraad PrO
MBO Raad & Steunpunt Passend Onderwijs, VO - raad 

http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/handreiking-overgang-vo-mbo/


10 ingrediënten 
voor een succesvolle overgang van het v(s)o naar het mbo

1. De leerling vindt een studie die bij hem past.

2. De leerling heeft een realistisch beeld van het beroep.

3. Er is in het v(s)o voldoende kennis over het mbo en vise versa.

4. De leerling is voorbereid op de vaardigheden en studiehouding die nodig zijn op het mbo

(zelfstandigheid, plannen, organiseren).

5. Er is voldoende communicatie over de individuele leerling tussen het v(s)o en het mbo.

6. Absentie en uitval worden (ook in de zomer) opgemerkt en opgepakt.

7. De ondersteuningsbehoefte van de leerling zijn vooraf bekend gemaakt aan het mbo en passende 

ondersteuning wordt doorgezet.

8. De ondersteuningsstructuur op het mbo is voor studenten en collega’s uit het v(s)o duidelijk.

9. Op het mbo is flexibiliteit in bijvoorbeeld instroommomenten, maatwerk en deel-

certificaten.

10. Op het vo en mbo wordt dezelfde taal gesproken.





LOB

Michel Zijffers en Mayke de Jong



LOB als instrument voor monitoren
en in kaart brengen ondersteuningsbehoefte



Overdracht met vervolgopleiding

koud

warm



Reis van de VO scholier 
naar het MBO

• LOB is van iedereen: decaan, mentor, vakdocent, ouders met de leerling als spil
• Start met lob in klas 1

• Doorlopende leerlijn lob klas 1-4
• Profielwerkstuk klas 3 en 4

• blog, samenvatting lob dossier
• lob-opdrachten
• meeloopdagen en open dagen
• presentatie
• aanmelding mbo ( inclusief de warme overdracht)

• Driehoeksgesprekken
• Nauwe samenwerking VO-MBO

• lob activiteiten klas 2-4
• inloop en meeloopdagen
• blog en aanmeldingsvragen hanteren tijdens kennismakingsgesprek



Doorlopende leerlijn lob klas 1-4



Doorlopende leerlijn als rode draad





Aanmelding vo-mbo 
schooljaar 21-22





Begeleiding tijdens de 
overgang: De 
overstapcoach

Maartje van den Broek en Simone Slagboom



Welkom

Bernadette Bartelings

Coördinator overstap vso-pro-entree 
naar arbeid of dagbesteding



SAMEN
BEREIKEN
WE MEER!
Naar de juiste Plek is een initiatief van samenwerkende scholen, bedrijven en 
gemeenten in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-De Peel. 
Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle 
leerlingen op de juiste plek terechtkomen. Daarmee wordt voortijdige schooluitval 
of jeugdwerkloosheid voorkomen. 

Meer over deze samenwerking op www.naardejuisteplek.nl

SAMEN
BEREIKEN
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Naar de juiste Plek is een initiatief van samenwerkende scholen, bedrijven en 
gemeenten in de regio’s Eindhoven-Kempenland en Helmond-De Peel. 
Samen maken zij zich sterk voor een goede (loopbaan)begeleiding zodat alle 
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http://www.naardejuisteplek.nl/
http://www.naardejuisteplek.nl/


RMC regio 37 Zuidoost-Brabant
Eindhoven-De Kempen en Helmond-De Peel





Doel Doorstroomcoaching

• Terugdringen (ongekwalificeerde) uitval en uitval in het 1e jaar van 
het mbo.

• Jongere vroegtijdig in beeld brengen en begeleiden naar de juiste 
opleiding met de juiste zorg/begeleiding.

• Extra coaching op (kwetsbare) overgangen tussen 
onderwijssoorten en naar werk. 

• Doorstroomcoördinatoren versterken de driehoek v(s)o-mbo-
leerplicht/rmc.



Acties Doorstroomcoaching

• Bieden van keuzeworkshops en individuele keuzebegeleiding;

• Advies bij de keuze voor een bbl-opleiding;

• Hulp bij de aanmelding op het mbo;

• Hulp bij voorbereiden van een kennismakingsgesprek op het mbo;

• Het volgen en bewaken van de warme overdracht tussen v(s)o en 
mbo;

• Vraagbaak tijdens de eerste maanden op het mbo;

• Legt contact tussen de zorgteams van het v(s)o en mbo. 

• Doorstroomcoach volgt de student nog tot december op het mbo



Portretten en tools

https://naardejuisteplek.nl/netwerker/

https://kiesjeplek.nl/



Wat hebben we bereikt

• Tijdige aanmelding overstappers op mbo door sturing op regionale 
doelstellingen;

• Alle overstappers in beeld en 95% definitief geplaatst bij een mbo;

• Risicogroepen zijn eerder in beeld daardoor passende begeleiding;

• Het aantal warme overdrachten is gestegen;

• Alle v(s)o scholen in de regio doen mee en uitvoering is op verschillende 
scholen verbeterd;

• Rol vso/pro doorstroomcoach versterkt;

• Samenwerking tussen vo en mbo en mbo’s onderling en omliggende regio’s;

• Digitale overstaptafel en no show / zomeractie;



Doorstroomcoördinatie

• Het optimaliseren van de uitvoering taken doorstroomcoaches;

• Iedereen in beeld tijdens de overstap én voor 1 oktober op de 
juiste plek;

• Verschillende partijen verbinden die een rol spelen in voorkomen 
vsv, zoals mbo, v(s)o, gemeente  en omliggende regio’s.

Oren en ogen van de regio



www.naardejuisteplek.nl

info@naardejuisteplek.nl 





Presentatie Paspoort 
voor Succes 

Jannette Klaver
j.klaver@zwolle.nl 



Waarom doen we dit? 
RMC regio’s IJssel-Vecht en NW Veluwe 

We gunnen jongeren de beste start op Mbo of arbeidsmarkt 

=  de juiste opleiding / de juiste werkplek

= de juiste ondersteuning 

➢Uitval verkleinen



Hoe doen we dit? 
Warme overstap met Paspoort voor Succes

Vo/ Pro / Vso:
• Neemt het PvS op in (de afsluiting van) LOB/Passend onderwijs en Stagebegeleiding en 

als portfolio in praktijkdiploma.
• Mentor/ stagebegeleider bespreekt PvS met jongere/ouders. 
• Organiseert bij uitstroom naar werk een netwerkgesprek met jongere, ouders, gemeente 

en doorleer-doorwerkcoach voor warme overdracht en afspraken over ondersteuning

Jongere:
• Is eigenaar van de inhoud van het PvS. 
• Bereidt zich met PvS voor op intake mbo/netwerkgesprek bij uitstroom Pro/Vso/Entree, 

sollicitatie bij werkgever.
• Stuurt PvS mee bij aanmelding mbo (onderdeel van aanmeldprocedure) en bespreekt 

het bij de intake. 
• Of: bespreekt PvS bij het netwerkgesprek Pro/Vso/Entree met gemeente.



Hoe doen we dit? 
Warme overstap met Paspoort voor Succes

Mbo: 
• Bespreekt PvS bij de intake
• Gebruikt PvS als basis voor begeleidingsplan Passend onderwijs/LOB -> bespreken bij BSA
• Bij uitval: PvS -> Toekomstgesprek met RMC
• Bij uitstroom: doorleer-/doorwerkcoach gaat verder met PvS
• Bij uitstroom arbeidsmarkt met ondersteuning P-wet: PvS bespreken met gemeente

Doorleer-/doorwerkcoach:
• Baseert de gesprekken en ondersteuning in de nazorg op het PvS, PvS is groeidocument. 
• NB: deze functie  is nog in ontwikkeling.

Gemeente:
• Gebruikt PvS bij netwerkgesprek met jongere t.b.v. ondersteuning op 

arbeidsmarkt (DGR) of dagbesteding
• Gebruikt PvS voor ‘kandidaatprofiel’ voor werkgever. 



Hoe ervaren jongeren en docenten
het PvS? 



Ontwikkeling 2022

• PvS digitaliseren -> web applicatie met monitoring door mentor/intaker en communicatie met 
jongere

• Combineren met Toekomstgesprek  -> Paspoort voor je Toekomst 

• Jongere is en blijft eigenaar en geeft toegang aan degene met wie hij zijn (toekomst)plan 
bespreekt (mentor, intaker, RMC, jeugdhulp, gemeente, wmo, jobcoach etc) 

• Document voor integrale, toekomstgerichte en doorlopende ondersteuning aan jongeren 
vanuit één app

• Sluit aan bij landelijke ontwikkeling Toekomstplan (VNG, NJI, jeugdhulp)

• Lancering: september 2022





Meer informatie? 

• https://lerenwerktwel.nl/overstap-en-versterken-intake/
Voor toegang tot alle instrumenten en werkwijze moet je wachtwoord aanvragen 

• https://lerenwerktwel.nl/doelgroep/jongeren/
Pagina voor jongeren. Klikken op groene knop ‘Paspoort voor Succes’ –> ‘Paspoort
voor Succes – naar het Mbo’. Hier kun je de laatste versie van het PvS downloaden. 

Jannette Klaver
j.klaver@zwolle.nl

https://lerenwerktwel.nl/overstap-en-versterken-intake/
https://lerenwerktwel.nl/doelgroep/jongeren/
mailto:j.klaver@zwolle.nl


Bedankt!


