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Overstapsregeling binnen de SVOL        november 2013 

Inleiding 

De primaire verantwoordelijkheid voor de keuze van school ligt bij de ouders. 

Leerlingen kunnen gegronde redenen hebben om van school te (moeten) wisselen. Te denken valt 

aan verhuizing, een achteraf te grote reistijd, omissie van een sector/profiel of een vak, óf –in het 

kader van passend onderwijs- een betere afstemming op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

Er is dan sprake van een vrijwillige overstap.  

Er kunnen zich echter ook omstandigheden voordoen, waarbij overstappen niet direct de meest voor 

de hand liggende optie is.  

Bij bepaald gedrag (slachtofferrol of daderrol), kan overstappen naar een andere school leiden tot 

verbetering van de schoolloopbaan. 

Het is goed om afspraken vooraf vast te leggen in een protocol, zodat uniformiteit gewaarborgd is en 

onaangename verrassingen worden voorkómen. Hierbij is het de bedoeling dat niet alleen naar de 

letter, maar ook naar de intentie van het protocol gehandeld wordt: zorgen dat de leerling zijn 

schoolloopbaan zo goed mogelijk kan vervolgen, binnen de (gedrags)kaders, zoals die door de school 

gesteld zijn. 

Hoewel de consequentie van tussentijds overstappen in de meeste gevallen leidt tot een minder 

gunstige schoolloopbaan dan aan het eind van een schooljaar, dient dit protocol in alle gevallen 

gevolgd te worden.  

 

Vrijwillige overstap  

Procedure 

1. Ouders zullen in de regel contact zoeken met een nieuwe school (school 2). De schoolleider van 

school 2 zal het volgende doen: 

> vragen of de ouders en/of de leerling dit op de school van herkomst (school 1) hebben gemeld; 

zo niet, ouders verzoeken dat alsnog te doen; 

> aan de ouders en de leerling melden dat onderhavig protocol gevolgd wordt; 

> aan de ouders en de leerling melden dat contact gezocht zal worden met de schoolleider van 

school 1; 

> de ouders en de leerling meedelen dat op dat moment de leerling nog niet ingeschreven kan 

worden; 

> de ouders en de leerling vragen waarom ze willen overstappen; 

> de ouders en de leerling aangeven dat (zeker tussentijds) overstappen het onderwijsproces niet 

altijd ten goede komt; 

 

2. Overleg.  

> De schoolleider van school 2 zoekt binnen één werkdag contact met de betreffende schoolleider 

van school 1. 

> De schoolleider van school 1 gaat – na informatie te hebben ingewonnen bij de mentor en 

leerlingcoördinator - een gesprek aan met de ouders en de leerling. Hierbij is de reden van 

gewenste overstap de aanleiding tot het gesprek. 



> Indien er sprake is van een ‘zorgleerling’ wordt advies ingewonnen bij de zorgcoördinator en/of 

PCL. 

> Insteek van het gesprek is het oplossen van het probleem en het voorkómen van de overstap. 

Indien niet anders mogelijk, dan de overstap te laten plaatsvinden zonder wederzijds rancune.  

> De schoolleider maakt de afweging of mediërende hulp van derden gewenst is. In voorkomend 

geval doet hij hiertoe een voorstel aan de ouders. 

> De schoolleider kan een afgebakende ‘afkoelingsperiode’ voorstellen, waarbij werk van school 

thuis wordt gemaakt. 

> Als uiteindelijk beide schoolleiders de conclusie trekken dat overstappen naar school 2 de beste 

optie is, dienen de ouders de leerling op school 2 in te schrijven en tegelijkertijd het kind op 

school 1 te laten uitschrijven. Het inschrijfbewijs van school 2 dient daarbij aan de schoolleiding 

te worden getoond. 

> De schoolleider van school 2 moet vooraf aangeven of er plaats is voor de leerling.  

 

3. Overdracht 

Er vindt een zorgvuldige overdracht plaats van de leerling van school 1 naar school 2: behaalde cijfers 

(evt. met overleg PTA), Magistergegevens, leerlingdossier, evt. portfolio. 

Desgevraagd is er contact tussen de mentor van school 1 en de nieuwe mentor van school 2 over de 

betreffende leerling. 

Restricties 

Overstappen in de bovenbouw wordt sterk ontraden met het oog op de examenpakketten en  de 

mogelijk verschillende PTA’s. 

Overstappen vanaf klas 3vmbo wordt sterk ontraden met het oog op sectoraansluiting. 

Verplichte overstap 

Voordat het bevoegd gezag (de wettelijke procedure gevolgd hebbende) een leerling van school 

verwijdert, bestaat de wettelijke verplichting om plaatsing op een andere school geregeld te hebben.  

Als het om een zorgleerling gaat of om een verwijdering ten gevolge van een ernstig incident, wordt 

de zorgcoördinator en zo nodig de PCL geconsulteerd.  

Het besluit wordt door het bevoegd gezag / de schoolleiding genomen.  

Indien een beroep wordt gedaan op een van de andere scholen binnen de SVOL om de leerling te 

plaatsen, wordt het initiatief door de schoolleider van school 1 genomen. 

Hij neemt contact op met de schoolleider van school 2 of plaatsing mogelijk is. 

Binnen de SVOL bestaat de afspraak om elkaar hierbij zoveel mogelijk ten dienste te zijn. 

Bij een verplichte overstap is een transparante uitwisseling van gegevens van evident belang. Niet 

alleen voor de ontvangende school, maar ook voor de ouders en de leerling om verdere problemen 

te voorkomen. 

Ouders mogen de aangeboden school weigeren, maar dat legt een zwaardere verantwoordelijkheid 

bij de ouders. De school (1) behoudt een inspanningsverplichting om een geschikte school voor de 

leerling te vinden. 
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