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Zachte landing

• Aanleiding: uitgesproken zorg voor (kwetsbare) leerling bij de 
overstap van po naar vo.

• Doel: Realiseren van een ‘zachte landing’ voor kinderen die net 
dat extra steuntje in de rug nodig hebben.

• Voor wie in de pilot: leerlingen in beeld bij het swv
• Inzet: kortdurende ondersteuningstrajecten startend in groep 

8 en lopend tot uiterlijk herfstvakantie brugklas
• Bijvangst: ontmoeten, elkaar kennen en samenwerken
• Niet voor: langdurig ondersteunen bij twijfelgevallen vo-vso of 

doortrekken van een po-arrangement gedurende langere tijd
• Betrokken: leerling zelf, ouders, leerkracht/school, 

ondersteuner passend onderwijs en (zodra bekend) de vo 
school van aanmelding
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Fases traject: 
1) werving en selectie: midden/eind groep 7 of begin 8
Leerling/ouders erkennen en wensen extra steun overstap
Uitwerken handelingsgerichte interventies + advies vervolg
2) Begeleiding in het po: 
coaching, interventies, contactmomenten 2e helft schooljaar
Na aanmelding betrekken OCO/OPO/mentor voor 

overdracht/zachte landing
Planmatige aanpak in zowel po en vo
Uitvoering door po - vo afhankelijk van wat leerling nodig heeft
3) Doorlopend in het vo tot ± herfstvakantie
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Fases in de uitvoering
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Informatie en evaluatie:



• Aanmeldingen voor traject zachte landing: 36 leerlingen
• Uiteindelijk 6 bao-leerlingen in een traject met meer tijd en aandacht vanuit zowel po als vo. 
• Betrokken vo: stedelijk gymnasium (2x), Elde College, Van Maerlant, BHC,

Yuverta en zes verschillende po-scholen.
• Uiteindelijk zijn 30 leerlingen ‘geland’, maar zonder specifieke begeleiding
• Redenen waarom anders gekozen:

*twijfel over haalbaarheid regulier: meer ondersteuning nodig
*uiteindelijk toch een keuze voor vso
*uiteindelijk keuze voor PrO met goede overdracht; pilot niet nodig
*keuze voor VIP-traject Pierson
*intensieve aandacht op po en afstemming met vo-school blijkt voldoende
*Plaatsing Impulsklas Rodenborch
*Reguliere, warme overdracht blijkt voldoende

Vraag: Is het palet van ondersteuning/overdracht voldoende in beeld?
Bijvangst: Bij verschillende trajecten is het wederzijdse beeld van po of vo bijgesteld!
• Al in het vizier voor 22-23 vorig schooljaar in groep 7 nu in 8 : 8 leerlingen
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Nieuw: po-vo arrangementen

• Aanleiding: Naast de zachte landing, ‘misten’ we een groep leerlingen, Zij 
die een arrangement po ‘hebben’ en waarvan ingeschat wordt dat dit in 
het vo verlengd nodig is om regulier te kunnen instromen.

• Doel: Meer leerlingen een kans geven op een start in regulier vo
• Voor wie: Leerlingen met een arrangement in het po
• Inzet: Maatwerk arrangement in het vo voor de duur die nodig is. Ook hier 

geldt dat vo –waar nodig- al in groep 8 start en po mee opstart in de vo-
brugklas. Doel is een arrangement over te dragen.

• Bijvangst: Behalve meer leerlingen regulier plaatsen, ervaren welke 
behoeften vragen om specifieke aanpassingen of ondersteuning in het vo. 
Verder leren po en vo elkaar beter kennen vanuit de inhoud.

• Verder ‘leert’ het po wat in de ondersteuning in groep 8 ter voorbereiding 
op overgang al kan worden voorbereid (gezamenlijk inhoud geven aan een 
arrangement in groep 8 en het vo).

• Niet voor: leerlingen in het so en leerlingen ‘zonder’ arrangement in het po
• Betrokken: po en vo school, leerling, ouders en beide swv-ondersteuners.
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Vragen t.b.v. inrichting project

• Stelling: een leerling kan alleen in vso instromen als deze afkomstig is 
vanuit s(b)o! 
Oftewel alle kinderen uit het reguliere po (met een arrangement) zijn          

te plaatsen in regulier vo (evt. met arrangement).

• Zijn er nu kinderen in gr. 7 of 8 die met een arrangementen kunnen 
starten in regulier vo.

• Op welke ondersteuningsbehoefte zien jullie kansen voor het 
doorzetten van een arrangement in het vo?

• Waar moet bij de inrichting van dit project rekening mee worden 
gehouden door de klankbordgroep?
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• Informatie over het ‘nieuwe’ okr.

Vervanging blad met bevorderende en belemmerende factoren
Aanscherping van de huidige, soms diffuse inhoud
Uitbreiding mede ingegeven door de ervaring dat een goed ingevuld 
overzicht leidt tot een inhoudelijk overdrachtsgesprek over zowel 
bevorderende als belemmerende factoren. 
Stelling: het niet invullen van relevante factoren werkt in het nadeel van 
de leerling.
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