Procedure uitstroom bovenschoolse voorzieningen naar regulier onderwijs via PCL
Aanleiding:
De uitstroom van leerlingen uit de bovenschoolse voorzieningen naar reguliere VO-scholen verloopt
in veel gevallen zeer moeizaam. Leerlingen met een positief advies dreigen steeds te worden
afgewezen. De reeds bekrachtigde Procedures en Werkprocessen zijn niet toereikend gebleken om
alle leerlingen goed te kunnen plaatsen.
Doelstelling:
Om alle leerlingen met een regulier advies goed te kunnen plaatsen is tijdens de OSVO
ledenvergadering van 20 maart 2013 besloten dat de uitstroom voortaan via matching door de PCL
zal verlopen en er een bindend advies volgt zodat de scholen zullen plaatsen. Dit besluit is tevens
besproken in de directie overleggen van maart 2013.
Werkwijze:
Er wordt een onderscheid in procedure gemaakt tussen leerlingen vanuit het Transferium /
School2Care en leerlingen vanuit (gesloten) jeugdzorgvoorziening (de Koppeling, Bascule AMC),
justitiële jeugdinrichting (Amsterbaken) .
1. Uitstroom Transferium / School2Care:
Indien een leerling niet terug kan keren naar de eigen reguliere school, dan worden de volgende
stappen ondernomen:
Transferium / School2Care:
- 4 weken voor geplande reguliere uitstroom aanmelding per mail aan het OSL
- OSL stuurt, indien volledig, de gegevens door aan PCL
- Op basis van eindrapportage (incl. evaluatie van doelen) met een positief advies t.b.v.
vervolgschool: op onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte (niveau, profiel, richting,
vakken, voortgang, leervorderingen)
- Met handelingsadviezen voor de opnemende school, op docentniveau
- Ouders / leerling kunnen evt. max 2 scholen aangeven die niet gewenst zijn
- Na match van de PCL neemt de Transferium/S2C zorgcoördinator contact op met de
opnemende school en informeert ouders (en evt betrokkenen) over de vervolg afspraken
PCL:
-

Afhankelijk van informatie contact met de zorgcoördinator van de toeleverende voorziening
Matching school (met alle bovenstaande gegevens)
Contact opnemen met de zorgcoördinator van de gematchte school en toeleverende
voorziening
Registratie matching

Opnemende school:
- Met Transferium / S2C bespreken van instroomtraject
- Bespreken van begeleidingstraject ter bewaking overstap en voortgang met toeleverende
voorziening
- Instroomgesprek met alle betrokkenen (leerling, ouders, evt begeleiders): maken van
afspraken
- Inschrijving
- Bewaken van goede instroom
- Blijkt een daadwerkelijk grote mismatch, grotere ondersteuningsbehoefte, dan contact met
PCL/OSL en zal actief naar een oplossing gezocht worden.

2. Uitstroom vanuit (Justitiële) Jeugd Inrichtingen (JJI’s) en jeugdzorgvoorzieningen (de
Koppeling, Bascule AMC)
Stappen:
- Zorgcoördinator toeleverende voorziening meldt aan bij OSL
- OSL stuurt, indien volledig, de gegevens door aan PCL
- Indien mogelijk 4 weken voor geplande reguliere uitstroom (gelet op justitiële uitspraak kan
die soms niet haalbaar zijn)
- Op basis van integrale eindrapportage (onderwijs, jeugdzorg, ggz) met een positief advies
t.b.v. vervolgschool: op onderwijsbehoefte en ondersteuningsbehoefte
(ontwikkelingsperspectief, niveau, profiel, richting, vakken, voortgang, leerrendement)
- Handelingsadviezen voor de opnemende school, op docentniveau
- Ouders / leerling kunnen evt. max 2 scholen aangeven die niet gewenst zijn
- Na match van de PCL neemt zorgcoördinator of eerdere school contact op met de
opnemende school en ouders voor verdere afspraken
PCL:
-

Afhankelijk van informatie contact met de voorziening / zorgcoördinator en indien aanwezig
gedwongen kader
Matching school (met alle bovenstaande gegevens)
Terugkoppeling matching voorziening
Registratie matching

Opnemende school:
- Bespreken van instroomtraject / moment van overstap
- Bespreken van begeleidingstraject ter bewaking overstap en evt voortgang, indien niets is
opgestart (gedwongen kader betrekken)
- Instroomgesprek met alle betrokkenen (leerling, ouders, evt begeleiders): maken van
afspraken
- Inschrijving
- Bewaken van goede instroom

-

Blijkt een daadwerkelijk grote mismatch, grotere ondersteuningsbehoefte, dan contact met
PCL/OSL

De PCL matcht de leerling met een VO school , in afstemming met het OSL. Matching vindt plaats op
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en passendheid. Hierbij worden de school ondersteuningsprofielen gebruikt .
Bij terugplaatsing van leerlingen zal zoveel als mogelijk naar een eerlijke spreiding gestreefd worden,
zodat scholen niet onevenredig belast worden. Jaarlijks zal in de Transferium evaluatie opgenomen
worden wat de effecten zijn van dit terugplaatsingsbeleid.

