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1. Gesprekken op
huidige VO-
school over
ondersteunings-
behoefte leerling
en type VSO-
school

Ouders en
leerling spreken
eventuele
voorkeuren uit

Adviesformulier VO-
VSO wordt ingevuld +
dossier wordt gevuld
in OT

Huidige VO-
school neemt
contact op met
KoersconsulentWERK-

WIJZE 

De Koersconsulent
denkt in het kader
van poortwachter-
schap mee over de
aanvraag VSO over
de mogelijke VSO-
scholen. Bij
positief advies
wordt met alle
betrokkenen
gekeken welke
VSO-scholen
passend zijn

Huidige VO-school vult
samen met ouders het
adviesformulier VO-VSO
in en start de aanvraag
in OT

2 en 3.

Koersconsulent
betrekt eventueel
ABT-deskundigen,
VSO-deskundigen
en ZOS’er

Koersconsulent geeft
een officieel advies en
koppelt dit terug aan de
VO-school. De VO-
school maakt dossier
compleet

Koersconsulent
beoordeelt de aanvraag
en checkt compleetheid
dossier

Let op: leerlingen die vallen onder
de overstaproute vallen nog niet
onder deze procedure (wordt op
termijn geïntegreerd) 

VO-school maakt
dossier compleet voor
TLV-aanvraag en
aanmelding VSO

*De leerling kan ook afkomstig
zijn vanuit de zorg of een
instelling. Hiervoor zijn aparte
subroutes ingericht
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VO-school zet
dossier open
voor VSO-school
1: Bureau
Instroom geeft
door dat er een
aanmelding is
binnen gekomen
aan de VSO-
school. De VSO-
school behandelt
de aanmelding

Bureau Instroom
of VSO-school
zelf koppelt
aanbod terug
aan ouders, VO-
school,
Koersconsulent
en ABT

VSO-deskundige
beoordeelt
dossier + schrijft
deskundigen-
advies welke aan
dossier in OT
wordt
toegevoegd

Bij twee positieve
deskundigen-
adviezen geeft
het ABT/Bestuur
Koers geeft
goedkeuring aan
TLV-aanvraag

Administratie
handelt TLV-
afgifte af

VSO-
deskundigen
kunnen
eventueel
meekijken met
dossier en
verzorgen een
tweede
deskundigen
advies

ABT-deskundige
beoordeelt
dossier + schrijft
deskundigen-
advies welke aan
dossier in OT
wordt
toegevoegd

 Voorkeursschool
1 krijgt toegang
tot het dossier
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4A. Voorkeurs-
school 1

Voorkeursschool
1 (CvB)
onderzoekt
ruimte op eigen
school
(max. 2 weken)

Indien
noodzakelijk:
observatie
leerling

Voorkeursschool
1 kan leerling
plaatsen en doet
aanbod

WERK-
WIJZE 

Schoolbestuur koppelt
inschrijf- en
startdatum leerling
terug via OT
(totale procedure
richtlijn max 6 weken)

5 en 6.

Bureau Instroom
of VSO-school
koppelt inschrijf-
en startdatum
leerling terug via
OT

Ouders schrijven
leerling in op
betreffende
school

Start TLV-
procedureSTAP 

4B. TLV-
procedure

Eerste
deskundige
beoordeelt
dossier + schrijft
advies in OT

Tweede
deskundige
beoordeelt
dossier + schrijft
tweede
deskundigen-
advies in OT

Laatste check
TLV

VSO-school zet
dossier door
naar ABT via OT

Afgifte TLV
(totaal maximaal
6 weken)

Ouders
ontvangen TLV 

WERK-
WIJZE 

We streven ernaar dat de
procedure verloopt zoals
in de vorige stappen
omschreven, het kan
echter voorkomen dat de
eerste voorkeursschool
niet de geschikte plek kan
bieden. Indien dit het
geval is, wordt er over
gegaan naar stap 4B
Matchingsoverleg.



Voorkeursschool
1 kan leerling
niet plaatsen (op
inhoud) of als
ouders niet
akkoord gaan
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Coördinator
centrale
aanmelding
agendeert
matchingsover-
leg waar
Voorkeurschool
1 leerling
inbrengt

Overige scholen
krijgen toegang
dossier + (CvB’s)
onderzoeken
ruimte op eigen
school
(maximaal 2
weken)

Met
toestemming
van ouders
wordt het
dossier door de
VO-school (met
hulp ABT)
doorgezet naar
VSO-school 2
en/of 3 ten
behoeve van het
matchingsover-
leg

Bureau Instroom
of VSO-school
zelf koppelt
aanbod terug
aan alle
betrokkenen

Scholen komen er niet uit 
--> terugkoppeling naar
coördinator centrale aanmelding
en toeleiding 
--> inschakeling
arbitragecommissie (wordt nog
nader uitgewerkt).

Ik word
enthousiast

STAP 

4B.
Matchingsover-
leg

Matchingsover-
leg --> doel:
aanbod
passende plek
voor de leerling
(gezamenlijke
verantwoordelijk
heid)

VSO-school X kan
leerling plaatsen
en doet aanbod

WERK-
WIJZE

AANMELDING, TOELEIDING & TLV
SEPTEMBER 2021

Ouders schrijven
leerling in op
betreffende VSO-
school

Coördinator
Centrale
Aanmelding
nodigt
voorkeursschool
1 en overige
geschikte
scholen +
eventueel VSO-
deskundigen +
ZOS'er uit

Ouders en leerling
accepteren aanbod niet.
Betrokkenen voeren
gesprek met ouders en
leerling + eventueel
inschakelen leerplicht

Coördinator
centrale
aanmelding en
toeleiding
ontvangt bericht
van niet-plaatsen
leerling


