Het Expertisenetwerk (EN) maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur in het SWV-VO Lelystad en
bestaat uit vertegenwoordigers van alle V(S)O-scholen in Lelystad, die vanuit hun discipline advies kunnen
bieden bij het vinden van de best passende VO-school voor een leerling met extra
ondersteuningbehoeften, het voorbereiden van de leerling op de overstap naar het VO, het goed
toerusten van de VO-school of het aanvragen van een TLV. Om de deelname aan het VSO te verminderen
is het belangrijk dat basisscholen goed op de hoogte zijn van de verschillende begeleidingsmogelijkheden
op de VO-scholen. De VO-scholen moeten hun ondersteuningsmogelijkheden tijdig kunnen uitbreiden en
zich goed voorbereiden op de komst van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Scholen zijn verplicht
leerlingen die afkomstig zijn vanuit het primair onderwijs (SO, SBO, BAO) met een mogelijk
uitstroomperspectief richting het VSO, voor te leggen aan het Expertise Netwerk (EN) van het SWV VO.
Het EN brengt samen met de school en ouder(s) de onderwijsbehoeften in beeld te krijgen, dit om een zo
goed mogelijke aansluiting tussen PO en het V(S)O te realiseren. Het EN geeft de school een advies op
basis van de onderwijsbehoeften van de leerling i.v.m. de overgang naar het V(S)O. Er kan veel bereikt
worden als de basisschool al in een vroeg stadium advies of informatie vraagt aan het EN voor een leerling
die in het VO mogelijk niet voldoende heeft aan leerwegonder-steuning (LWOO) of Praktijkonderwijs en
die mogelijk een arrangementsklas of VSO nodig heeft. Basisscholen kunnen daarom al in een vroeg
stadium contact opnemen met het EN. De gewenste route is als volgt:
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De leerling wordt door de huidige school aangemeld bij het EN in een zo vroeg mogelijk stadium maar
uiterlijk in het schooljaar, voorafgaand aan het jaar dat de leerling de school verlaat. Voor het BAO is
dit in het algemeen groep 7. Om een leerling aan te melden bij het EN, kan de school de aanvraag
beveiligd versturen naar EN@swvvo-lelystad.nl
De aanvraag wordt voorzien van een hulpvraag ten aanzien van de onderwijsbehoeften van de
leerling. Bij deze hulpvraag dienen zoveel mogelijk relevante stukken te worden aangeleverd aan het
EN.
Te denken valt aan o.a. een OPP, onderzoeksverslagen, groeidocument, rol OT en eventuele ander
documentatie die aanvullende informatie geeft.
Na het indienen van de aanvraag wordt de betreffende leerling besproken in de eerstvolgende EN
vergadering.
Vanuit het EN wordt er door de toegewezen deskundigen contact opgenomen met de contactpersoon
van de aanvragende school, om een afspraak te maken i.v.m. de aanvraag.
De deskundigen vanuit het EN brengen een bezoek aan de aanvragende school en voeren desgewenst
een observatie uit. Gezamenlijk met de school (IB en Leerkracht en indien nodig met OT/CvB )
brengen zij de onderwijsbehoeften in beeld. De deskundigen geven handelingsadviezen voor de
resterende schoolperiode over wat nodig is om de leerling in te laten stromen in het reguliere VO. Die
kunnen worden opgenomen in het OPP.
Het gesprek hierover vindt plaats op de school van de leerling. Hierbij zijn de ouder(s) aanwezig.
In de eerstvolgende EN-vergadering worden de bevindingen teruggekoppeld door de deskundigen.
Na een half jaar wordt er door EN-leden contact opgenomen met de aanvragende school over de
uitvoering en effecten van de gegeven adviezen. Eventueel met extra schoolbezoek en bijstelling
adviezen.
Halverwege het schoolverlatersjaar of wanneer mogelijk, wordt de uitvoering van de
handelingsadviezen geëvalueerd door de school en worden de eventuele aangepaste adviezen
gezamenlijk met de EN-deskundigen beschreven en gecommuniceerd met ouder(s).
De ondersteuningsadviezen worden na eventuele aanmelding bij een school voor VSO of
arrangementsklas, voorgelegd aan de CT (Commissie van Toelaatbaarheid) i.v.m. toekennen TLV of
toewijzing arrangementsklas. Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften is een OPP nodig, waarin
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de handelingsadviezen en de uitvoering hiervan zijn opgenomen. Bij aanmelding bij een school voor
VSO dient dit OPP te zijn bijgevoegd in het dossier. Zonder de hierboven genoemde gegevens, zal de
CT van het SWVVO niet kunnen besluiten tot een afgifte van een TLV.
In het huidige schooljaar 2017-2018 kunnen de leerlingen uit groep 8 op de oude wijze worden
aangemeld bij het EN, door gebruik te maken van het nieuwe EN@swvvo-lelystad.nl. De ouders zullen
echter niet meer worden uitgenodigd voor de EN vergadering. Het gesprek over de aanvraag zal vanaf het
huidige schooljaar plaatsvinden op de school van de leerling.
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