
Checklist voor aanmelding bij de Commissie Toelaatbaarheid  
 
Een van de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband VO Kop van Noord Holland is het 
bepalen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In ons 
samenwerkingsverband is daarvoor de Commissie Toelaatbaarheid Passen Onderwijs (CTPaO) 
ingericht. 
De Commissie Toelaatbaarheid beoordeelt de aanvraag en geeft na een positieve beoordeling een 
Toelaatbaarheidsverklaring af. 
 
Voor de aanmelding van een leerling moet een dossier worden opgesteld waaruit blijkt dat; 

- de ondersteuningsbehoefte van leerling, ouders en leerkrachten in kaart is gebracht 
- er door de school passende ondersteuning is geboden, maar deze niet toereikend is gebleken 
- er door jeugdhulp passende begeleiding is aangeboden aan gezin/ouders (lopend of 

afgesloten) 
 
Dit moet uit de volgende (verplicht aan te leveren) stukken naar voren komen: 
 
1. Aanmeldingsformulier 
Het aanmeldingsformulier is te downloaden via de website van het SWV: 
http://vo.swvkopvannoordholland.nl/scholen/formulieren-en-reglementen  

- School dient  de aanmelding te onderbouwen. Wat is de problematiek en welke 
ondersteuning heeft de leerling nodig die de school niet kan bieden? 

- Ouders beschrijven zelf wat de ondersteuningsbehoefte is en welke hulp de leerling al heeft 
gekregen. Ook als ouders het niet eens zijn met de aanmelding, kan dit op het 
aanmeldingsformulier door ouders worden aangegeven. 

- Er dient aangegeven te worden welke hulpverlening of begeleiding er in de thuissituatie 
plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, beschikbare jeugdhulpverleningsverlagen zijn gewenst. 
Indien er (nog) geen sprake is van hulpverlening of begeleiding moet worden omschreven 
waarom er geen sprake van is geweest. 

- Het aanmeldingsformulier moet zijn ondertekend door de aanvragende school, beide ouders 
en de leerling indien deze 12 jaar of ouder is. 

 
2. Groeidocument / ontwikkelingsperspectief  
De school dient in het groeidocument of ontwikkelingsperspectief per ontwikkelingsgebied het 
gedrag en de ondersteuningsbehoefte te omschrijven. Ook als er geen bijzonderheden zijn dient dit 
te worden vermeldt. De zienswijze van ouders en leerling moeten hierin ook duidelijk naar voren 
komen. 

- Er dient d.m.v. geëvalueerde handelingsplannen (niet ouder dan een half jaar) aangetoond te 
worden dat er verschillende handelingsalternatieven zijn uitgeprobeerd, maar dat de 
ingezette hulp geen duidelijke verbetering heeft opgeleverd of dat het eindresultaat nog 
steeds niet voldoende is om in het reguliere onderwijs verder te kunnen.  

- Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften de leerling 
heeft. 

- Er dient aangetoond te worden dat de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden 
van de leerling wordt geschaad. 

http://vo.swvkopvannoordholland.nl/scholen/formulieren-en-reglementen


- Er dient aangetoond te worden dat de ouders reeds in het voortraject betrokken zijn. 
3. Leerlingdossier 
Alle relevante gegevens uit het leerlingdossier van de school dienen te worden aangeleverd. 
 
4. Diagnose 
Aanvraag gericht op een Cluster 3 school: een medische diagnosestelling is noodzakelijk bij 
lichamelijk gehandicapten en langdurig zieke kinderen. Bij ZMLK is een IQ-onderzoek van maximaal 2 
jaar oud nodig. 
Aanvraag gericht op een Cluster 4 school: een diagnosestelling is niet strikt noodzakelijk, maar wel 
dringend gewenst. 
 
De aanvraag dient aangeleverd te worden via de dropbox. 
Let op: voor de verwerking van de aanmeldingen is het noodzakelijk dat in de titel van het aan te 
leveren bestand de voor- en achternaam van de leerling staat vermeldt. 
 
Bij voorkeur wordt het complete dossier in één PDF bestand aangeleverd. 
 
 

https://goo.gl/4oEj4n

