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Voorziening voor leerlingen die niet direct in een reguliere brugklas kunnen starten maar 
dat binnen zes maanden - met extra ondersteuning - wel kunnen. De leerlingen beginnen 
gezamenlijk in de veilige setting van de schakelvoorziening. Doel is dat de leerling binnen 
een paar maanden volledig geschakeld is en alle reguliere lessen volgt op de school waar hij/ 
zij aangemeld is. 

 
 

Schakelvoorziening lang 
Onder regie van het samenwerkingsverband passend onderwijs is er een schakelvoorzie- 
ning ingericht. De schakelvoorziening is er voor kwetsbare leerlingen die in hun gedrag nog 
bepaalde vaardigheden missen. Doel is om leerlingen binnen één schooljaar (arrangement 
lang) naar het (regulier) voortgezet onderwijs te schakelen. Met zowel expertise vanuit het 
regulier als het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt gewerkt aan de benodigde vaardighe- 
den die noodzakelijk zijn om de schoolloopbaan binnen het (regulier) voortgezet onderwijs 
met succes te volgen. 

Werkwijze 
Alle leerlingen in de schakelvoorziening staan ingeschreven in een van de reguliere scho- 
len (school van inschrijving). Na verloop van tijd stromen de leerlingen naar deze school 
door. In de schakelvoorziening wordt de eerste periode gewerkt met de onderwijsmiddelen 
(leermaterialen, werkboeken, toetsen) van de schakelvoorziening. De laatste weken 
voorafgaand aan de volledige overstap werken de leerlingen met de onderwijsmiddelen 
van de school van inschrijving. 

 
De leerlingen beginnen gezamenlijk in de veilige setting van de schakelvoorziening. Van 
daaruit zullen leerlingen, op het moment dat het kan, stapsgewijs de overstap maken naar 
de reguliere school. Sommige leerlingen starten al na de eerste twee maanden met het 
volgen van een of enkele vakken bij de school van inschrijving. Doel is dat de leerling na 
verloop van tijd - uiterlijk februari - volledig geschakeld is en alle reguliere lessen volgt op 
de school waar hij/zij aangemeld is. 

 
 
 

overstap- 
tafel OPP 

 
april / mei augustus november januari/maart 



Didactische en orthopedagogische ondersteuning 
In de schakelvoorziening worden leerlingen zowel klassikaal als via gepersonaliseerd leren begeleid 
door deskundige docenten/medewerkers. Naast de didactische voorbereiding op de overstap, dat wil 
zeggen het aanbieden van Nederlands, Engels, wiskunde en andere vakken, is er ook extra aandacht 
voor sociale, emotionele en executieve vaardigheden (plannen en organiseren). Er is geregeld overleg 
tussen het schakelteam, de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en externe partners. 

 
Aanmelding en procedure  

Leerlingen kunnen niet rechtstreeks aan- 
gemeld worden bij de schakelvoorziening, 
alleen na inschrijving bij een vo school. 
De school waar de leerling is aangemeld 
brengt in overleg met het po/so/sbo het 
dossier in bij de ‘overstaptafel’. De over- 
staptafel bestaat uit genodigden die vanuit 
expertise het dossier bespreken. 
De school van inschrijving levert een 
dossier met ontwikkelperspectiefplan 
(opp) aan via LDOS bij de commissie 
toewijzing ondersteuning (cto) van het 
samenwerkingsverband. 
De cto geeft al dan niet een beschikking 
schakelarrangement af waarmee de leer- 
ling toegelaten kan worden tot de schakel- 
voorziening. 

 
Schakelvoorziening Maastricht Heuvelland Schakelvoorziening Parkstad 
Eenhoornsingel 100    Heldevierlaan 5  
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