
10 stappen om tot een passende voortgezet onderwijsschool te komen

STAP 1: Bezoek open dagen
Bezoek in groep 7 al open dagen van voortgezet onderwijsscholen met je kind. Bezoek meerdere 
scholen. Niet alleen de voor de hand liggende scholen, maar ook de scholen waar geen bekenden 
op zitten of scholen die verder weg zijn. Het bezoeken van meerdere scholen geeft je meer kennis 
en een beter inzicht om tot een goede keuze te komen. Praat tijdens de open dagen met leerlingen, 
leerkrachten en zorgteams. Observeer je kind tijdens de open dagen, is het enthousiast of niet, is 
het gespannen et cetera. Bespreek met je kind wat het van de verschillende scholen vindt. Bezoek 
informatieavonden voor ouders.

STAP 2: Bespreek verwacht uitstroomadvies
Bespreek aan het einde van het schooljaar met de groep 7 leerkracht wat het verwachte 
uitstroomadvies is voor je kind. Met dit advies, jouw eigen ideeën over een voortgezet 
onderwijsschool voor je kind en de voorkeuren van je kind kun je alvast mogelijk geschikte scholen 
selecteren.

STAP 3: Bekijk websites van voortgezet onderwijs scholen
Bekijk in de zomervakantie of aan het begin van groep 8 websites van voortgezet onderwijsscholen. 
Bekijk ook de zorgprotocollen. Soms zijn dit heel toegankelijke documenten, maar soms zijn het 
echt draken van teksten. De toegankelijkheid van de zorgprotocollen zegt ook iets over de school.

STAP 4: Selecteer scholen
Selecteer aan de hand van de schoolbezoeken van vorig schooljaar, het eindgesprek van groep 7, 
de selecties van de websites en je eigen gevoel minstens drie scholen en maak een afspraak met de 
zorgcoördinatoren van deze scholen.

STAP 5: Stel een vragen- en gespreklijst op
Stel, voordat je de gesprekken met de zorgcoördinatoren hebt een vragen- en gespreklijst op zodat 
je weet waar je het over gaat hebben. Bedenk wat je over je kind en jezelf wilt vertellen.
Bijvoorbeeld:
• Is de school bekend met TOS?
• Is de school bereid te investeren in het verkrijgen van kennis over TOS?
• Wat zijn de standaard ondersteuningsmogelijkheden van de school (RT, pre-teaching, 

zorgteam, zorglokaal, huiswerkbegeleiding)?
• Is de school bereid om aanpassingen uit te voeren?
• Vertel wat je kind nodig heeft. Dit kun je uit het handelingsplan of ondersteuningsplan van de 

basisschool halen, maar gebruik vooral je eigen kennis van je kind. Bijvoorbeeld; extra tijd bij 
toetsen; verklanking van de lesstof; plek vooraan in de klas; solo apparatuur.

• Vertel wat je kind aan extra ondersteuning meekrijgt. Bijvoorbeeld een arrangement voor 
ambulante begeleiding.

• Vertel wat je kind de school kan bieden. Vaak wordt er intensief gesproken over de 
problematiek van een kind, maar je hebt natuurlijk vooral een leuk, enthousiast, gemotiveerd, 
opgewekt, spontaan, creatief, leergierig, sportief, sociaal, vrolijk kind.   



STAP 6: Voer gesprekken met zorgcoördinatoren  
Voer deze gesprekken met de zorgcoördinatoren zelf, zonder de basisschool en zonder de 
ambulante begeleiding. Het gaat om jouw indruk van deze school!

STAP 7: Bezoek opnieuw open dagen
Bezoek opnieuw de open dagen van de voortgezet onderwijsscholen, schrijf je kind in voor de 
leerlingendagen. Bezoek zelf opnieuw de ouder voorlichtingsavonden. Met de kennis die je nu al 
hebt opgedaan kijk je anders aan tegen de informatie die gegeven wordt en kun je misschien nog 
wat extra vragen stellen.

STAP 8: Bespreek de scholen met je kind
Bespreek opnieuw met je kind waar zijn/haar voorkeur naar uit gaat en bespreek ook wat jouw 
voorkeur is en waarom.

STAP 10: Plan een gesprek met alle betrokken partijen
Plan een gesprek met de voortgezet onderwijsschool, de basisschool, de ambulante begeleiding 
en jezelf. Bespreek wat er nodig is om het voortgezet onderwijs voor jouw kind tot een succes te 
maken. Schrijf je kind in als je een keuze hebt gemaakt.

En het allerbelangrijkste is: Volg je gevoel, want jij kent je kind het beste. Als er iets is wat ik geleerd 
heb van alle jaren dat ik nu vecht voor mijn kind met een TOS, is het wel dat het moeder- en 
vadergevoel de beste raadgever is. Jij weet het beste wat je kind nodig heeft en wat past bij je kind. 
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STAP 9: Bespreek jullie schoolkeuze
Bespreek met de basisschoolleerkracht en de ambulante begeleiding wat jullie voorkeur is om je 
kind te plaatsen.


