
Voor elke 
jongere een 

passende 
onderwijsplek

RefSVO ondersteunt  
scholen en ouders



Wat doet 
RefSVO?

Alle kinderen moeten een plek krijgen op 
een school die past bij hun kwaliteiten en 
mogelijkheden. Dat is het doel van de Wet 

Passend Onderwijs die sinds 2014 van kracht is. 
Om onze jongeren onderwijs en ondersteuning 

naar Bijbelse waarden en normen te 
kunnen geven, werken de reformatorische 

scholen voor voortgezet speciaal (VSO) 
en voortgezet onderwijs (VO) samen. Dit 

samenwerkingsverband heet RefSVO.

•  In samenwerking met Eleos en De Hoop  

organiseert RefSVO onderwijsdeeltijd

behandelingen in Dordrecht en Ede.

•  RefSVO houdt zicht op het aantal  

thuiszitters en werkt aan  

vermindering ervan.

•  RefSVO weet van elke aangesloten school 

 welk onderwijs en welke ondersteuning zij  

 leerlingen kunnen bieden. Als er in dat  

 aanbod iets ontbreekt, probeert RefSVO  

 dit aan te vullen.

•  RefSVO bewaakt de kwaliteit van het  

onderwijsaanbod en in het bijzonder  

van de extra ondersteuning die een  

school biedt. Als er verbetering nodig is,  

spreekt zij de scholen daarop aan en  

adviseert of helpt bij het verbeteren ervan.

•  RefSVO is het loket waar toelaatbaarheids  

verklaringen voor speciaal en praktijkonderwijs  

kunnen worden aangevraagd. Een team van  

deskundigen beslist over deze verklaringen.

•  RefSVO geeft advies aan scholen, docenten en  

ouders over extra ondersteuning voor hun leerling  

of zoon of dochter.

RefSVO verdeelt het overheidsgeld voor 

extra ondersteuning aan leerlingen over de 

scholen die bij het samenwerkingsverband 

zijn aangesloten. Maar RefSVO doet meer:

RefSVO helpt scholen om elke 

reformatorische jongere een passende 

onderwijsplek te bieden. Voor veel 

kinderen is dit het reguliere onderwijs. 

Soms is er binnen het reguliere onderwijs 

extra steun nodig. Voor een aantal jongeren 

is het speciaal onderwijs de beste plek.



Soms is dit niet voldoende voor de leerling. 

Samen met zijn of haar ouders kijkt u op welke 

manier uw leerling in zijn of haar ontwikkeling 

het beste ondersteund kan worden. Als het in 

de klas niet lukt, wordt er hulp binnen de eigen 

school ingezet. Als het nodig is, wordt er een 

andere oplossing gezocht. RefSVO kan hierin 

meedenken en adviseren.

Uw school zorgt ervoor dat docenten nauw 

betrokken worden bij de ontwikkeling en 

begeleiding van de leerlingen. Dit gebeurt 

onder andere door overlegmomenten 

en informatievoorziening. Op school 

worden docenten vertegenwoordigd via de 

medezeggenschapsraad. RefSVO heeft ook een 

platform waarin docenten vertegenwoordigd 

zijn. Dit is de ondersteuningsplanraad (OPR). 

Hierin hebben vier ouders, twee 

docenten en twee leerlingen zitting. 

Zij behartigen de belangen van 

ouders, docenten en leerlingen. 

RefSVO ondersteunt
en adviseert

Uw school heeft de opdracht om 

iedere leerling een passende 

onderwijsplek te bieden. Het 

uitgangspunt van de bij RefSVO 

aangesloten scholen is dat dit 

zoveel mogelijk in de buurt van 

de leerling thuis gebeurt. U geeft 

onderwijs in uw klas en stemt 

dit zoveel mogelijk af op wat een 

leerling nodig heeft.

RefSVO 
en u als 
docent



U bent in de communicatie over de 

begeleiding van de jongere in uw 

klas het eerste aanspreekpunt voor 

ouders. Belangrijk is om zorgen over de 

ontwikkeling van een leerling in een vroeg 

stadium met zijn of haar ouders en ook 

binnen uw school te delen en samen  na te 

denken over wat goed is voor uw leerling. 

Op www.refsvo.nl  
kunt u en kunnen 

ouders veel informatie 
vinden. Of neem 

contact met ons op! 

Bij RefSVO zijn de volgende scholen aangesloten:

Voortgezet Onderwijs:
• Calvijn College, Goes  

 (www.calvijncollege.nl)

• Driestar College, Gouda  

 (www.driestarcollege.nl)

• Gomarus Scholengemeenschap,  

 Gorinchem (www.gomarus.nl)

• Jacobus Fruytier Scholen 

 gemeenschap, Apeldoorn  

 (www.jfsg.nl)

• Van Lodenstein College, Amersfoort  

 (www.vanlodenstein.nl)

• Pieter Zandt Scholengemeenschap,  

 Kampen (www.pieterzandt.nl)

• Wartburg College, Rotterdam  

 (www.wartburg.nl)

Voortgezet Speciaal Onderwijs:
• De Rank, Barendrecht (www.derankzml.nl)

• EbenHaëzerschool, Kapelle  

 (www.specialescholenkapelle.nl)

• Obadjaschool, Zwolle (www.sozwolle.nl)

• Rehobothschool, Barneveld (www.rehobothoz.nl)

• Samuëlschool, Gouda (www.samuelschoolgouda.nl)

Meer
informatie
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Bezoekadres
Plesmanstraat 72

3905 KZ  Veenendaal

Postadres
Plesmanstraat 72

3905 KZ  Veenendaal

06 19 95 44 42

www.refsvo.nl


