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Beste collega’s swv-en PO en swv-en VO, 

 

Binnen de provincie Utrecht maken de samenwerkingsverbanden VO en de scholen 

samenwerkingsafspraken, zodat jongeren die voor het VSO in aanmerking komen een zo passend 

mogelijke plek krijgen. Uitgangspunt bij de toeleiding naar het VSO is dat alle jongeren een gelijke 

kans tot toelating hebben, ongeacht of je van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 

onderwijs of voortgezet onderwijs komt. Daarbij nemen de samenwerkingsverbanden VO en hun 

scholen samen verantwoordelijkheid om elke jongere te plaatsen. 

 

In voorgaande jaren lag er een grote druk op bepaalde voorzieningen met afwijzingen, wachtlijsten 

en onrust tot gevolg. Om meer eenduidigheid in de toeleiding te creëren worden sinds 2020 

afspraken gemaakt over de periode van aanmelding. In grote lijnen is geconstateerd dat de 

afspraken hebben bijgedragen aan het gezamenlijk grip krijgen op de aanmeldperiode. Leerlingen 

en ouders hebben eerder uitsluitsel gekregen over hun aanmelding. Door elkaar op te zoeken 

hebben we ‘grote’ knelpunten snel klein weten te maken. Een goede stap in de regionale 

afstemming. De afspraken en speerpunten voor de aanmeldperiode in 2022: 

 

- Centrale afspraken en data actualiseren, zoveel mogelijk in lijn met de jaarkalenders voor 

de reguliere overstap van PO naar VO zodat alle leerlingen, ouders en scholen rond 

dezelfde tijd uitsluitsel kunnen krijgen. 

- Enkele VSO-scholen zien een piek in de aanmeldingen voor de uiterlijke aanmelddatum, 

het is helpend als swv-en tijdige aanmelding stimuleren, bij voorkeur ruim vóór 15 maart 

2022. 

- Afstemming met het PO (o.a. via SWV-en PO en school van herkomst): 

- Alert zijn op eventuele ‘directe aanmeldingen’ vanuit regulier PO en SBO voor VSO 

- Tijdig aanleveren van geëvalueerde OPP’s (nodig voor TLV aanvragen) 

- Inventarisatie uitstroom PO/SO/SBO naar VSO per 1 februari 2022 

- Het is voor ouders en leerlingen belangrijk om vooraf te weten welke voorrangsregelingen 

gelden bij een eventuele loting.  

 

Route onderinstroom VSO provincie Utrecht: 

o Ouders kunnen leerlingen tot uiterlijk 15 maart 2022 aanmelden bij een VSO-school van 

onze regio; hierbij is altijd de school van herkomst betrokken. 

o De aanmelding gaat altijd gepaard met een geëvalueerd OPP en een advies voor het VSO 

van een deskundige (bv orthopedagoog of begeleider PaO) die bekend is met het aanbod 

van VO en VSO in de regio. Dit advies kan gebruikt worden als deskundigenverklaring bij 

de TLV-aanvraag, daarvoor moet het advies voldoen aan de wettelijke kaders en is de 

werkwijze van het samenwerkingsverband waar de TLV- aanvraag wordt gedaan leidend. 

o Bij leerlingen die zich aanmelden waarbij de VSO-school niet aan de 

ondersteuningsbehoefte kan voldoen is het wenselijk dit tijdig te communiceren.  

o Alle VSO-scholen doen uiterlijk 31 maart 2022 een capaciteitscheck: aanmeldingen en 

beschikbare plaatsen. 

o Op 1 april 2022 doen we als gezamenlijke SWV-en en VSO-scholen een centrale 

inventarisatie van de stand van zaken: aanmeldingen versus capaciteit. 

o Tijdens het regionaal schoolleidersoverleg VSO-scholen op 5 april 2022 bespreken we de 

inventarisatie en stemmen we vervolgstappen af binnen de regio.  

o Leerlingen die voor 15 maart 2022 zijn aangemeld krijgen tussen 1 april en uiterlijk 15 mei 

2022 bericht of ze geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur.  

o Aanmeldingen die na 15 maart 2022 zijn gedaan worden behandeld volgens de wettelijk 

geldende termijnen op volgorde van binnenkomst. 

 
  

http://swv-vo-zou.nl/
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SAMENVATTING 

(S)BAO/SO: 

- Uiterlijk 15 maart 2022 aanmelden (door ouders via school van herkomst). 

- Altijd met een actueel en geëvalueerd OPP en een advies van een deskundige. 

 

VSO: 

- Beoordelen de aanmeldingen op volledigheid voor 31 maart 2022. 

- Matchen de aanmeldingen met hun capaciteit op 31 maart 2022. 

- Bij teveel aanmeldingen wordt dit besproken op 5 april 2022 met alle VSO scholen en swv-

en VO. 

- Ouders ontvangen na aanmelding bericht van VSO-scholen, gebruikmakend van de 

volgende tekst: 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De aanmelding van uw zoon/dochter/pupil is in goede orde ontvangen. De aanmeldprocedure 

wordt officieel in gang gezet vanaf 15 maart 2022. Er wordt contact gelegd met de school van 

herkomst, het dossier wordt uitgewisseld en er vindt een dossieranalyse plaats. Bij een eventuele 

afwijzing en/of gebrek aan ruimte op de school voor uw kind wordt er in gezamenlijkheid met u en 

het samenwerkingsverband gezocht naar een andere (passende) onderwijsplek. Uiterlijk 15 mei 

2022 wordt er duidelijkheid gegeven over de toelating van uw zoon/dochter/pupil op de school.  

 

Hartelijke groet, 

 

Myrthe de Jong | SWV Sterk VO 

Riemer Poortstra | SWV V(S)O Eemland 

Aline Pastoor | SWV Zuidoost Utrecht 

Berto de Waal | SWV RUW 

Marjolein de Jager | SWV Zuid-Utrecht 
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