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Goirle/Berkel-Enschot, februari 2018 
 
Betreft: FAQ Informatie AOA (ASS Onderwijs Arrangement 
 
 
1. Op welke scholen kun je terecht voor het AOA? 
Er zijn binnen Portvolio twee scholen waar het AOA wordt aangeboden: 

• 2College Ruivenmavo (2CR) in Berkel-Enschot. 
• Mill-Hillcollege (MHC) in Goirle 

Beide locaties bieden het arrangement aan voor leerlingen op m/h niveau. 
 
2. Wanneer komt een leerling in aanmerking voor het AOA bij aanmelding voor het 

nieuwe schooljaar in leerjaar 1? 
Aan de volgende eisen moet worden voldaan: 

a) Er is een aantoonbare ondersteuningsbehoefte; de leerling heeft een diagnose ASS of 
kenmerken van ASS die dusdanig het leerproces in de weg staan dat ze belemmerend 
werken. Er ligt een onderzoeksrapport van een kinderarts, psycholoog of andere 
deskundige dat dit bevestigt.  

b) De leerling heeft minstens een TL-advies; leerlingen met een KGT-advies zijn niet 
toelaatbaar. 

c) De basisschool van herkomst levert een OPP aan waarmee de TAC-aanvraag door 2CR 
of MHC kan worden ingevuld. 

d) De grenzen van de ondersteuningsbehoefte laten zich moeilijk bepalen. De diagnose 
categorie licht (regulier onderwijs), midden (AOA) of zwaar (VSO) is daardoor lastig. 
De TAC moet daarom voor het AOA een toekenning afgeven.  

 
3.  Welke stappen neem je als een leerling die mogelijk in aanmerking komt voor het 

AOA zich bij jouw school aanmeldt? 
• Mocht een leerling mogelijk in aanmerking komen voor het AOA, verwijs de leerling 

en ouders dan door naar 2CR of MHC voor een intakegesprek. 
• Na het intakegesprek zal 2CR of MHC een aanvraag indienen bij de TAC als aan de 

voorwaarden zoals bij 2 genoemd, wordt voldaan. 
• Uit de aanvraag bij de TAC kan het volgende besluit komen: 

- De aanvraag wordt toegekend, de leerling wordt geplaatst op 2CR of het MHC. 
- De aanvraag wordt afgewezen. In dit geval gaat het dossier terug naar de VO-

school waar de leerling zich heeft aangemeld. Die school van eerste aanmelding 
heeft dan zorgplicht. 

 



4. Hoe kun je gedurende het schooljaar een leerling aanmelden voor het AOA? 
Tussentijds kunnen leerlingen gedurende leerjaar 1 én tot aan de kerstvakantie in leerjaar 2 
een eventuele overstap naar AOA maken. De voorwaarden 2a en 2b blijven van kracht. De 
aanleverende school van VO levert een OPP aan en dient een aanvraag in bij de TAC. 
 
5. Hoe verloopt het traject na toewijzing van de TAC? 
Het AOA is voor leerlingen in leerjaar 1 en 2. Halverwege leerjaar 2 wordt er gekeken naar 
het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Hierbij zijn er twee mogelijkheden: 

• De leerling krijgt het advies om zijn schoolcarrière te vervolgen in het regulier 
onderwijs. In dat geval stroomt de leerling in leerjaar 3 in en kan kiezen voor elke VO-
school binnen Portvolio. Deze VO-school mag de leerling niet weigeren. 

• De leerling krijgt het advies om zijn schoolcarrière te vervolgen op het VSO. 2CR/MHC 
vraagt een TLV aan de bij TAC.  

 
6. Tot slot: 
Het AOA wordt vier jaar aangeboden. Het is de bedoeling dat na vier jaar elke school binnen 
Portvolio de ondersteuning kan bieden om deze leerlingen te kunnen plaatsen. 
 
7. Vragen: 
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met: 
• Lian Derks (directeur 2CR): derks.l@2college.nl; 013-5339006 
• Franca Peek (sector-directeur MHC): FPeek@mill-hillcollege.nl; 013-5420538 
• Neeltje van der Heijden (zorgcoördinator 2CR): heijden.n@2college.nl; 013-5339006 
 


