
 

 
 
Wegwijzer aanmelding bij Commissie Toelating Onderwijsvoorzieningen (CTO) 
 
Aanleiding: 
Om te voorkomen dat kinderen snel vastlopen in het onderwijs, heeft samenwerkingsverband Kop van 
Noord-Holland een speciale route voor aanmelding van 3-jarigen die in het basisonderwijs gebaat 
kunnen zijn bij extra ondersteuning of een speciale vorm van onderwijs. Om deze kinderen goed en 
vroeg in beeld te hebben in het samenwerkingsverband, doen wij een beroep op vroegsignalering 
door de voorschoolse instellingen (dagverblijven, gastouders en peuterspeelzalen).  
 
Welke kinderen meld je aan bij de CTO? 
Rond de leeftijd van 3 ½ jaar is vaak al een inschatting te maken of een kind mogelijk extra 
ondersteuning behoeft als het naar de basisschool zal gaan. Bij deze kinderen kan bijvoorbeeld 
sprake zijn van een forse spraak-taalachterstand, problemen met leren, sociaal-emotionele 
problemen, een motorische achterstand of een (mogelijke) gedragsstoornis. Als de indruk bestaat dat 
deze problematiek extra aandacht zal vragen op school, is het verstandig ouders te vragen om in te 
stemmen met een aanmelding bij de CTO.  
 
Wat biedt de CTO? 
De CTO is een onafhankelijke commissie die bestaat uit diverse deskundigen uit het onderwijs, een 
jeugdarts en een orthopedagoog. Na ontvangst van de aanmelding bespreekt de commissie het kind 
dat aangemeld is; de ouders en de voorschoolse voorziening worden daarbij uitgenodigd aanwezig te 
zijn. Indien de ouders al een school in gedachten hebben voor hun kind, mag ook die school aanwezig 
zijn bij de bespreking. 
De CTO adviseert of een leerling kan worden opgevangen in het regulier basisonderwijs, en kan 
indien nodig ook extra ondersteuning aan de school toekennen om het kind goed te begeleiden bij de 
start in het onderwijs. Ook kan de CTO een advies geven over een andere vorm van onderwijs 
(speciaal basisonderwijs, onderwijs voor zeer moeilijk lerenden, onderwijs voor kinderen met een 
gedragsprobleem, onderwijs voor kinderen met een motorische beperking) of Centrum voor Daghulp. 
 
Hoe meld je aan bij de CTO? 
Aanmelding geschiedt door middel van een Groeidocument en handtekeningenformulier van 
samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Deze documenten zijn hier te vinden: 

- Ga naar swv.kopvannoordholland.nl 
- Klik op “Informatie voor scholen en partners” 
- Ga naar de Tab “toelaatbaarheid” 
- In de tekst staat onderstreept “groeidocument” en “handtekeningenformulier” 
- Klik op de documenten en je kunt deze vervolgens printen 

 
Wat vul je in? 
De documenten zijn gericht op het onderwijs en daardoor soms lastig in te vullen. Het 
samenwerkingsverband vraagt om het volgende in te vullen: 

- Voorblad groeidocument 
- Bladzijde met kop “Overzicht”; invullen A tot en met G 
- Onderdeel K “aanmelding commissie toelating onderwijsvoorzieningen (CTO)”; daar 

aanvinken “Nog onduidelijk, graag advies”. 
- Bij het handtekeningenformulier het volgende invullen: bij vakje CTO de handtekeningen van 

ouders en school/kdv en de datum. 
- Verder ontvangt de CTO graag overige relevante informatie die ouders en voorschoolse 

voorziening eventueel zelf in bezit hebben. Denk bijvoorbeeld aan verslagen logopedie en 
fysio, kindvolgsysteem, observatieverslagen, onderzoeksverslagen, etc. 

De aanmelding kan worden gestuurd aan secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl.  
 
Wie meldt aan? 
Indien een kind een voorschoolse voorziening bezoekt is het prettig als de aanmelding door de 
voorschoolse voorziening wordt gedaan, samen met de ouders. Indien ouders ook al contact hebben 
met een eventuele school, kan de school eventueel ook betrokken worden bij de aanmelding. 
Mochten ouders geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening, dan mogen zij ook zelf 
aanmelden voor bespreking. 
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En als je nog vragen hebt…? 
Als u twijfelt over of het handig is om een bepaald kind aan te melden, even wilt brainstormen/sparren 
over wat je kunt doen of vragen hebt over de route voor aanmelding, kunt u contact opnemen met 
Lyke Ybema, voorzitter CTO. lybema@swvkopvannoordholland.nl of 06-21918644. 
Als u na aanmelding vragen heeft over het proces en de voortgang, kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat CTO secretariaatcto@swvkopvannoordholland.nl of 06-52347139. 
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