
MDO-OVERDRACHT               
 

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

Het multidisciplinair overleg: MDO - overdracht 

 

STAPPENPLAN VOOR DE MDO-OVERDRACHT 

 

a) De basisschool signaleert de leerlingen die in aanmerking komen voor het MDO. Het is wenselijk 

om het eerste gesprek met ouders aan te gaan aan het begin van groep 7, zodat ouders in dat 

jaar zich al kunnen oriënteren op het VO.  

Let op: Als aanmelding op een zorgschool overwogen wordt, moet reeds in groep 7 gestart 

worden met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of een ander document waarin de 

onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling is beschreven, met de door de basisschool 

ingezette acties. 

 

b) Ouders gaan zich (in groep 7) oriënteren op een VO-school en geven de uiteindelijke keuze door 

aan de basisschool. 

 

c) De basisschool en ouders bereiden zich (begin groep 8) samen voor op het MDO door het 

beantwoorden van de vragen uit het MDO-formulier (zie bijlage D). Daarbij wordt waar mogelijk 

al rekening gehouden met de keuze van de VO-school. 

 

d) De basisschool initieert de MDO-overdracht door het ingevulde MDO-formulier op te sturen naar 

de desbetreffende VO-school. Deze heeft op het moment van ontvangst ook de zorgplicht. De 

VO-school nodigt ouders en basisschool (eventueel andere relevante betrokkenen) uit, waar 

mogelijk voor de kerstvakantie*.  

Om buiten de loting te blijven moet de leerling vóór 15 februari aangemeld worden. Het MDO 

moet dan al gehouden zijn. 

*in sommige situaties zal de basisschool de M8-toets willen afwachten voor een definitief advies.  

 

e) Is het te spannend voor een leerling om aan te sluiten bij de MDO-overdracht, dan kan er ook 

gekozen worden voor andere opties zoals: 

 De leerling zet zijn verhaal op papier en geeft dit mee aan de ouders voor het gesprek 

 De leerling vertelt zijn deel in een apart gesprek met ouders, IB’er of eigen leerkracht 

 De leerling kan de eerste of de laatste 10 minuten van het gesprek aansluiten  

 De leerling heeft zijn/haar perspectief op zijn/haar ondersteuningsbehoeften, samen 

met   zijn ouder(s)/verzorger(s) op papier gezet en dit wordt voorgelezen 

 De leerling kan aan de MDO-overdracht deelnemen vanaf thuis met behulp van skype 

 

f) Het doel van de MDO-overdracht wordt helder gecommuniceerd naar alle betrokkenen. De 

afspraken uit het MDO worden naar iedereen teruggekoppeld.  

 

 



Multidisciplinair overleg [naam leerling] voor het vaststellen van de extra onderwijs-

ondersteuningsbehoeften in het voortgezet onderwijs 

 

Basisschool:  

Datum:  

Intern begeleider/coördinator zorg:  

Notulist: 

Aanwezigen: [naam][functie][e-mail]  

 

Doel van het MDO: Vaststellen welke extra onderwijs-ondersteuningsbehoeften [naam leerling] 

heeft om succesvol te kunnen in zijn of haar leerontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs  

 

Stel onderstaande vragen  aan 

a. de leerling 

b. de ouders 

c. de basisschool 

d. andere betrokkenen 

 

Vragenlijst 

 

Welke extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs heeft de leerling nodig 

1. op school? [zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden, schoolplein, gangen, vrije momenten, 

pauzes, contacten met anderen, enz.] 

2. in de klas? [klasgenoten, contact, hulpmiddelen, enz.]  

3. t.a.v. de docenten/mentor? 

4. bij het leren? [t.a.v. leerstoornissen, hulpmiddelen, huiswerk, zelfstandigheid, instructie, 

leren leren, plannen, aantekeningen maken] 

5. bij specifieke vakken? [aanpassingen of ondersteuning] 

6. fysiek of sociaal-emotioneel? [gesprekken, aanpassingen, hulpmiddelen enz.] 

7. Wat heeft hij/zij nodig van de  ouders? 

8. Wat heeft hij/zij nodig van anderen? 

9. Sterke kanten van de leerling zijn? 

10. Het gaat goed met de leerling als…. 

11. Extra begeleidingstips 

 

Noteer de onderwijs-ondersteuningsbehoeften op bovenstaande elf gebieden, zoals die zijn 

vastgesteld nadat alle betrokken antwoord hebben gegeven op deze vragen. 

 

Tips voor de voorzitter - tijdens het MDO: 

 Laat de betrokkene zijn/haar verhaal doen en vraag door als zaken niet duidelijk zijn 

 Stel aan alle betrokkenen dezelfde vragen [zie format] 

 Let op de balans in spreektijd voor alle betrokkenen 

 Onderbreek de betrokkene niet door zijn/haar perspectief ‘ ter discussie te stellen’ 

 Vat de informatie na spreektijd samen en check of dit juist is 



 Bij aannames of veronderstellingen, checken bij de betrokkenen of dit klopt 

 Als alle betrokkenen aan het woord zijn geweest, kan er worden ingezoomd op eventuele 

onduidelijkheden 

 Beschrijf de benoemde extra ondersteuningsbehoeften woordelijk [vermijd interpretaties]  

 


