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1. Vroege aanmelding en 
reguliere aanmelding
Vroege aanmelding (3 t/m 7 februari 2020): voor alle leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte. 
• Leerlingen met een advies vmbo met een didactische achterstand
• Leerlingen met een advies praktijkonderwijs
• Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP)
• Leerlingen waarvoor extra ondersteuning noodzakelijk is
• Leerlingen afkomstig van het speciaal basisonderwijs (SBO)
• Leerlingen afkomstig van het speciaal onderwijs (SO)
• Leerlingen met een advies voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Regulier aanmelding (2 t/m 8 maart 2020): voor alle leerlingen die niet 
in één van de bovenstaande groepen vallen



2. Hoe werkt de aanmelding

1. Ouders melden tijdens de aanmeldweek hun kind aan 
met het aanmeldformulier van het SWV  graag alle 
gegevens goed invoeren!

2. Kind komt mee naar de aanmelding en er vindt een 
aanmeldgesprek plaats met een medewerker van de 
VO school.

3. De VO school kan nog aanvullende informatie vragen 
middels een schoolspecifiek intakeformulier.

4. Ouders nemen relevante informatie mee t.b.v. de 
ondersteuningsbehoefte (indien van toepassing). In 
veel gevallen zal het PO documenten in LDOS hangen. 



3. Procedure na aanmelding

1. OKR en eventuele documenten worden opgevraagd via LDOS 
door VO. 

2. Dossier wordt bestudeerd door aanmeldteam van het VO.
3. VO heeft indien nodig contact met PO voor toelichting op OKR 

en aanvullende informatie m.b.t. de extra 
ondersteuningsbehoefte  warme overdracht. 

4. Indien nodig wordt door VO aanvullende informatie 
opgevraagd bij externe begeleiding (na toestemming van 
ouders). 

Het dossier is helemaal compleet en klaar om besproken te 
worden in de aannamecommissie. 



3. Procedure na aanmelding

Het dossier wordt besproken in de aannamecommissie.

Criteria toelating vroege aanmeldingen:
 Het advies moet passend zijn voor de VO school.
 Kan de extra ondersteuning geboden worden? Het SOP vormt 

hiervoor het uitgangspunt. 
 Indien VO school geen passende plek kan bieden gaat de zorgplicht in 

werking  het VO zoekt een andere V(S)O school die wel de extra 
ondersteuning kan bieden (dossieroverleg binnen SWV). 

 VO school informeert ouders over de toelating  binnen 6-10 weken 
na aanmelding. 

 VO school voert in LDOS in of leerling is toegelaten of afgewezen. 
 Het OPP wordt opgesteld indien van toepassing bij een leerling 

(uiterlijk 6 weken na start schooljaar). 



3. Procedure na aanmelding

Hoe verschilt de procedure van de vroege 
aanmelding met de reguliere aanmelding? 

Procedure is het zelfde als die bij de vroege 
aanmelding met als kanttekening dat als er 
geen extra ondersteuningsbehoefte is, de 
leerling geplaatst wordt als het advies 
passend is bij de school van voorkeur. 



4. Wat doet het VO met de 
informatie uit het OKR
1. OKR wordt bestudeerd door aanmeldteam van de 

VO school. 
2. Bevorderende en belemmerende factoren worden 

bekeken (didactisch, soc-emo, gedrag, ingezette 
begeleiding, thuissituatie, e.d.). 

3. De gegevens vanuit het OKR (didactisch en 
leerlingkenmerken), de contacten met PO en 
ouders worden gebruikt voor indeling in 
begeleidingslessen/steunlessen/hulplessen, e.d.
basisondersteuning/lichte ondersteuning binnen 
de VO scholen. 



4. Wat doet het VO met de 
informatie uit het OKR
4. Mentoren worden geïnformeerd over welke 

leerlingen ze in de klas krijgen  waar moet 
men rekening mee houden, welke 
ondersteuning hebben bepaalde leerlingen 
nodig binnen de klas?

5. OKR komt na toelating in het fysiekdossier en 
in het leerlingvolgsysteem te staan en is 
toegankelijk voor mentoren en docenten. 



5. Aandachtspunten invullen 
OKR
1. Leerlingkenmerken zo volledig mogelijk invullen met 

toelichting (zowel opvallend zorgelijke als positieve 
leerlingkenmerken). 

2. Indien er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte, niet 
vergeten het vakje aan te vinken in het OKR.

3. Indien van toepassing alle relevante bijlagen toevoegen aan 
het OKR/LDOS (bijv. dyslexieverklaringen, relevante 
onderzoeken, verslagen begeleiding e.d.)met toestemming 
ouders. 

4. Indien contact tussen PO en VO gewenst is, het graag 
aanvinken met juiste gegevens van de contactpersoon erbij. 



6. Warme overdracht met VO 
school
• Aloysius De Roosten hecht veel waarde aan een 

warme overdracht met het PO. Zeker als er 
zorgen over een leerling zijn. 

• Indien gewenst mag het PO voor de aanmelding 
contact opnemen met het VO om een casus 
(anoniem) te bespreken  bijv. bij twijfel of een 
VO school passend zou kunnen zijn. Nb. Dit is 
geen aanmelding. 



Vragen?

Dank voor uw aandacht!


