
 Aanmeldingsproces:  Oriëntatie – aanmelding – inschrijving  
September - December Januari - Maart April - Juni 

Oriëntatie Aanmeldingsprocedure Inschrijving 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 

Ouders kunnen: 
-website bekijken 
-schoolgids lezen (te vinden op de 
website) 
-oriëntatiegesprek aanvragen bij 
STIP 
 
 

Ouders:  
- bespreken met school het VSO- 
advies  
-kunnen open dag bezoeken (dit 
jaar digitaal – 3 februari) 
-bespreken met de huidige  
school dat ze hun kind willen  
aanmelden op STIP  
 

Ouders 
-vullen op verzoek van Stip 
gegevens aan 
 
 

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

Ouders 
-Ontvangen bericht over de 
definitieve inschrijving 
-vragen vervoersverklaring aan bij 
de gemeente 
-ontvangen organisatorische 
gegevens mbt de overstap in 
augustus/september 
-voeren kennismakingsgesprek 
met de nieuwe mentor 
 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
-heeft het OPP geëvalueerd en 
actueel gemaakt. 
-consulteert Stip bij twijfel 
-heeft advies met ouders 
besproken 
-meldt aan bij Onderwijs Trans-
parant (OT)  ivm ‘adviesaanvraag 
voor ondersteuning’ 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
-voegt het advies aan in het 
dossier (uiterlijk 18 februari) en 
meldt de leerling aan via OT bij 
STIP (tussen 18 februari en 11 
maart) 
VOOR SWV STERK VO is dit  
meteen de aanmelding, uit andere 
swv moeten ouders nog een 
aanmeldingsformulier invullen! 
                                            

Huidige school (PO/SO/SBO) 
 

Huidige school (PO/SO/SBO) 
 

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

DE SCHOOL VAN UW ZOON/DOCHTER INFORMEERT U OVER DE TE NEMEN STAPPEN IN VERBAND MET SCHOOLVERLATERSACTIVITEITEN 

STIP  
Voert met ouders een 
oriëntatiegesprek, als ouders daar 
behoefte aan hebben 
 
 

STIP 
De administratie  
-bevestigt aan ouders dat de 
informatie door ons goed is 
ontvangen. 
-stuurt toestemmingsformulier aan 
ouders voor het eventueel 
opvragen van extra gegevens  
Ivm verdiepend onderzoek (bij 
begeleidende instanties of 
jeugdarts) 
 
       

STIP 
Orthopedagoog/Intern begeleider: 
-bestuderen de gegevens 
-Vragen aanvullende gegevens op, 
indien nodig 
-CvB: neemt besluit: wel/niet 
voortzetten van de procedure 
plaatsbaar op STIP VSO 
-Uiterlijke datum voor afwijzing: 
22 maart in OT 
 
 

STIP 
Orthopedagoog 
-vraagt Toelaatbaarheids-
verklaring (TLV) aan bij het 
SamenWerkingsVerband (SWV) 
Orthopedagoog/Intern begeleider 
-stellen het Startdocument OPP op 
 
Administratie: 
-ontvangt bericht of TLV wel/niet is 
toegekend 
 

STIP 
Administratie:  
-stuurt ouders bericht mbt 
inschrijving en vraagt aanvullende 
administratieve gegevens op. 
-stuurt huidige school kennisgeving 
van de inschrijving 
 
Psychologisch medewerker: schrijft 
ondersteunden verklaring bij 
vervoersaanvraag op verzoek van 
ouders 
 
Orthopedagoog/Intern begeleider:  
delen de leerlingen in de groep in 
die het beste bij de 
ondersteuningsbehoefte en het 
didactische niveau past 
 



 

Ter informatie 

 

Voor een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs is op grond van de wet passend onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring 

wordt voor leerlingen die van het PO/SBO/SO komen aangevraagd door de VSO school en afgegeven door het samenwerkingsverband waar de leerling 

woont. Om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te kunnen geven, is een actueel en geëvalueerd OPP nodig. Daarnaast moet het samenwerkingsverband 

VO dat de TLV afgeeft op grond van de wet aan twee onafhankelijke deskundigen advies vragen, bekijk hier de stappen. De aanmelding voor toelating tot het 

VSO loopt als volgt:  

 1 sept.-11 dec.: Leerlingen met VSO-advies worden door de basisschool aangemeld binnen ‘Onderwijs Transparant”(OT) bij ‘Adviesaanvraag 
Ondersteuning’ in ‘Route Passend Onderwijs’. Hiervoor is een actueel OPP, (Cito) toets gegevens, leerlijnenprofiel en toestemmingsformulier van ouders 
nodig. ‘Naar het VO’ nodigt twee deskundigen uit om een advies op te stellen. Deze deskundigen baseren dit advies op het dossier van de leerling en zullen 
ook contact met school en ouders opnemen.  
 Uiterlijk 18 februari worden de deskundigenadviezen toegevoegd aan het dossier.  
 18 feb. – 11 mrt.: melden de basisscholen hun leerlingen aan bij de school die ouders hebben aangegeven. De basisschool werkt voor de aanmelding 
bij de VSO-school het onderwijskundig rapport (OKR) bij. 

 
 

https://www.sterkvo.nl/wp-content/uploads/Onze_scholen/Netwerken/VSO_Netwerk/Factsheet-VSO-regio-Utrecht-maart-2020.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2020/10/Overstap-POVO-DA.pdf
https://www.naarhetvo.nl/wp-content/uploads/2018/09/Toestemmingsformulier-route-passend-onderwijs-invulbaar-1.docx

