
  

Werkwijze toelating synthesevoorziening  
  

In de synthesevoorziening kunnen leerlingen vanuit een veilige basis in kleine stappen schakelen naar het 

reguliere onderwijs. De voorziening is bedoeld voor die leerlingen die vanuit het PO extra ondersteuning 

nodig hebben om de overstap te maken naar het reguliere VO en die in staat zijn om in 2 jaar volledig te 

schakelen naar regulier onderwijs.  

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn er 3 synthesevoorzieningen:   

- VMBO, St. Ursula Heythuysen  

- VMBO, Citaverde Roermond  

- VMBO-T, HAVO/VWO, St. Ursula Horn  

Het is belangrijk om de synthesevoorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten en waar mogelijk de gang 

van leerlingen naar het VSO te beperken.   

  

Afgesproken proces m.b.t. synthese  

1. Ouders en/of school informeert bij VO-school naar synthese; dit is oriënterend, om een beeld te krijgen 

van de mogelijkheden van synthese. VO-school geeft mondeling en eventueel schriftelijk informatie. 

Deze oriëntatie begint al zeer vroeg. Er zijn nu in mei 2017 al gesprekken voor leerlingen die mogelijk in 

schooljaar 2018-2019 zouden gaan starten.   

2. Als vervolgens synthese als een serieuze optie overwogen wordt, vraagt VO-school het dossier op bij 

school (na toestemming van ouders). VO-school bestudeert het dossier en nodigt ouders en PO uit voor 

een gesprek.  

3. Gesprek ouders, PO-school, VO-school: aan de hand van het dossier en vragen van ouders en school 

wordt bekeken of de synthesevoorziening passend zou zijn. In dit gesprek worden geen toezeggingen 

gedaan. Na afloop van het gesprek ontvangen ouders en PO-school een terugkoppeling, waarin 

VOschool aangeeft of ze synthese passend vinden.   

4. Mocht synthese passend gevonden worden, volgt er een meeloopdag.   

5. Na de aanmeldingsdagen wordt duidelijk óf de leerling ook aangemeld is. Als dat zo is, komt de 

toelatingscommissie synthese bij elkaar (teamleider, orthopedagoog en leerkracht synthese). Daarin 

wordt het besluit genomen of de leerling in de syntheseklas wordt geplaatst.   

6. Als de definitieve samenstelling van de syntheseklas bekend is, stuurt de VO-school de leerlingenlijst 

van de klas naar het BTO (secretariaat.bto@swvvomiddenlimburg.nl).   

  

Rol BTO, na stap 3:   

Als één van de partijen na het gesprek besluit dat synthese niet passend is omdat de  

ondersteuningsbehoeften groter zijn dan een syntheseklas kan bieden (stap 3 in procedure), komt er een 

verplicht consultatiegesprek met het BTO en alle betrokkenen. Ter voorbereiding van dit consultatiegesprek 

heeft het BTO de volgende informatie nodig:   

- Het dossier dat het VO ontvangen heeft. Het VO stemt met het PO af wie dit dossier aanlevert bij het 

BTO (en wie zorgt voor toestemming ouders).   
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- Een beknopte weergave van de afweging die het VO gemaakt heeft, waarom synthese niet passend is.  

In het consultatiegesprek wordt gezamenlijk bekeken wat dan wél passend zou zijn en worden verdere 

acties afgesproken. Indien het VSO overwogen wordt, is het belangrijk dat op dát moment al een TLV 

aangevraagd wordt. Mocht het BTO namelijk beslissen dat het tóch een kind is voor synthese, heb je 

nog enige tijd om in gezamenlijkheid met ouders de syntheseoptie te verkennen.  
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