
PROCES AANMELDING  
BIJ HET AANMELDLOKET  
VAN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN 

1 OUDER NEEMT CONTACT OP
Een ouder belt of mailt naar het Aanmeldloket en geeft aan 
zoon/dochter te willen aanmelden voor een school.

2 NADERE INFORMATIE GEVRAAGD
Telefonisch wordt nadere informatie gevraagd, onder andere: 
- leeftijd van het kind, gaat het om een basisschool leerling  

of voortgezet onderwijs leerling;
- overweging om aan te melden bij een speciaal 

onderwijsschool: verwijzing van een voorschoolse voorziening 
(bij kleuters) of verwijzing van de huidige basis- of voorgezet 
onderwijs school;

- of de ouder zelf al een idee heeft voor een passende school 
voor zijn/haar zoon/dochter;

- of er, bij verwijzing naar het speciaal onderwijs door de huidige 
school, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanwezig is. 

3 AANMELDFORMULIER VERZENDEN
Per mail wordt een aanmeldformulier naar ouders verzonden 
met het verzoek deze zo compleet mogelijk in te vullen en  
te retourneren. 

4 ONTVANGSTBEVESTIGING EN TERMIJN
Nadat een aanmeldformulier ingevuld is ontvangen door  
het Aanmeldloket, ontvangen ouders een bevestigingsmail  
en wordt indien van toepassing aangegeven of er iets ontbreekt 
bij het invullen van het formulier.
Tevens wordt aangegeven dat ouders binnen zes weken nadat 
het leerlingdossier compleet is horen welke school een passend 
aanbod heeft. 

5 UITSLAG TOELAATBAARHEID
Binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding door ouders én 
ontvangst van het volledige leerlingdossier, heeft de school van 
aanmelding onderzocht of de leerling toelaatbaar is.
Indien het dossier niet compleet is en er aanvullende informatie 
nodig is, wordt de looptijd stilgelegd. Indien de termijn van zes 
weken verstreken is en de school nog niet heeft kunnen bepalen 
of extra ondersteuning nodig is, kan de termijn éénmaal met 
maximaal vier weken worden verlengd. 
- Een leerlingdossier is compleet wanneer er minimaal 

voorschoolse gegevens zijn (bij kleuters) waaruit opgemaakt 
kan worden wat de begeleidingsbehoefte is van een leerling. 

- Een leerlingdossier is compleet wanneer er minimaal 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en didactische 
gegevens (leervorderingen) van de leerling ontvangen zijn. 
Soms aangevuld met aanvullende informatie, maar dit is 
leerlingspecifiek. 

6 PLAATSING VOORBEREIDEN
Het Aanmeldloket bereidt een plaatsing op een school 
administratief en inhoudelijk voor, zodat de school waar  
de leerling geplaatst gaat worden goed op de hoogte is wat  
de begeleidingsbehoefte is van de leerling. 

7 WELKE SCHOOL
Het aanmeldloket bekijkt aan de hand van het dossier welke  
school het beste aansluit bij de onderwijs- en ondersteunings-
behoefte van de leerling en de expertise en doelgroep van  
de scholen. 
Het kiezen van de toekomstige school wordt altijd in samen-
spraak met de ouder(s) gedaan. Ouder(s) houden een 
keuzevrijheid of ze hun kind geplaatst willen zien op een 
bepaalde school.

8 SCHOOL NEEMT BESLUIT
De plaatsingscommissie van de school van aanmelding neemt 
een besluit over de toelating. 

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 
Een inschrijving op de school kan alleen wanneer er een TLV is. Wanneer de leerling start bij de kleuters op  

het speciaal onderwijs of start in het eerste jaar van het voortgezet speciaal onderwijs, vraagt de toekomstige school 

(in dit geval het Aanmeldloket) de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband (SWV)

- Het samenwerkingsverband (SWV) heeft 6 weken de tijd om de aanvraag te beoordelen en de toelaatbaar-

heidsverklaring (TLV) toe te kennen of af te wijzen. 

- Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is noodzakelijk om toegelaten te worden op een speciaal onderwijsschool 

(SO) of een voortgezet speciaal onderwijsschool (VSO).

- Wanneer een leerling verwezen wordt vanuit een reguliere basisschool of reguliere voortgezet onderwijsschool, 

zorgt de verwijzende school voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

LEERLINGENVERVOER
Wanneer de leerling geplaatst is en is 

aangewezen op leerlingenvervoer, vragen 

ouders dit zelf aan bij de gemeente. De school 

van aanmelding verzorgt een adviesformulier 

leerlingenvervoer.

MEER INFORMATIE
www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmeldloket

http://www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmeldloket

