
Informatie voor ouders: Oriëntatie – aanmelding – inschrijving   
 

Januari-februari Maart-april-mei mei-juni-juli 

Oriëntatie Aanmeldingsprocedure Inschrijving 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Ouders kunnen: 
-open dag bezoeken 
-schoolgids lezen 
-website bekijken 
-advies vragen op huidige school 
-oriëntatiegesprek aanvragen bij 
STIP 
 
 

Ouders: vullen in en ondertekenen 
-het aanmeldingsformulier 
-de toestemmingsformulieren  
 
Opsturen naar: 
Stip VSO 
Postbus 2637 
3500 GP Utrecht         

Ouders 
-vullen op verzoek van Stip 
gegevens aan 
-hebben contact met de gemeente 
over aanvraag leerlingenvervoer 

Ouders 
-ontvangen bericht van het 
Samenwerkingsverband, zodra TLV 
is toegekend 
 

Ouders 
Ontvangen bericht over: 
-definitieve inschrijving 
-organisatorische gegevens mbt de 
overstap in augustus/september 
-kennismakingsgesprek met de 
nieuwe mentor 
-vervoersverklaring (via de 
gemeente) 
 
 
 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
-heeft alle gegevens verzameld 
voor de overdracht 
-consulteert Stip bij twijfel 
-heeft advies met ouders 
besproken 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
-deelt de gegevens met STIP 
 
                                            

Huidige school (PO/SO/SBO) 
Begeleidende instanties 
Jeugdarts 
-vullen op verzoek van Stip 
gegevens aan of doen extra 
onderzoek (hiervoor hebben 
ouders een toestemmings-
formulier ingevuld) 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
-stuurt uitschrijfbewijs 

STIP 
Voert met ouders een 
oriëntatiegesprek, als ouders daar 
behoefte aan hebben 
 
Orthopedagoog/IB-er beantwoordt 
consultatievraag van huidige 
school 

STIP 
De administratie bevestigt aan 
ouders de ontvangst van het 
aanmeldingsformulier 
 
 
       

STIP 
Orthopedagoog/IB: 
-bestuderen de gegevens 
-Vragen aanvullende gegevens op, 
indien nodig 
-bereiden de bespreking voor in de 
Commissie van Begeleiding (CvB) 
-CvB: neemt besluit wel/niet 
voortzetten van de procedure 
 
Psychologisch medewerker: stelt 
vervoersverklaring op na verzoek 
van ouders 
 

STIP 
Orthopedagoog: 
-vraagt Toelaatbaarheids-
verklaring (TLV) aan bij het 
SamenWerkingsVerband (SWV) 
-stellen het Startdocument OPP 
op: stimulerende en 
belemmerende factoren, 
ondersteuningsbehoefte en 
uitstroomperspectief 
Administratie: 
-ontvangt bericht of TLV wel/niet is 
toegekend 
 

STIP 
Orthopedagoog/IB: 
-kinderen worden ingedeeld in de 
groep die het beste bij de 
ondersteuningsbehoefte en 
didactisch niveau past 
-dragen Startdocument OPP over 
aan de groepsleerkracht(en) 
 
Administratie:  
-stuurt informatie aan ouders 
-stuurt huidige school kennisgeving 
van de inschrijving 



 


