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Bijlage 2.2.2   Stappenplan onderinstroom 

Stappenplan
onderinstroom

Stap 1
Voorschool heeft zorgen over de ontwikkeling 
van het kind en voorziet extra onderwijsonder-
steuningsbehoeften in het onderwijs.

Stap 3
Voorschool vult het contactformulier onder-
instroom in en stuurt dit naar contactpersoon 
jonge kind van de regio. Formulier en contact-
gegevens te vinden op swvrgv.nl

Keuze ouders is regulier onderwijs 
Eerste keuze van ouders is regulier onderwijs. 
Ouders melden kind aan bij school van keuze, 
school stelt steunpuntcoördinator (SC) op de 
hoogte. Zorgplicht gaat in werking (zie Zorgplicht 
in schema).

Keuze ouders is gespecialiseerd 
onderwijs 
Eerste keuze van ouders is gespecialiseerd onderwijs. 
Ouders melden kind aan bij school van keuze, school 
stelt steunpuntcoördinator (SC) op de hoogte. Zorg-
plicht gaat in werking (zie Zorgplicht in schema).

De school initieert overleg ouders,
voorschool, contactpersoon jonge kind
en steunpuntcoördinator. Na dit overleg
neemt steunpuntcoördinator het traject
over van de contactpersoon jonge kind.

De gekozen school kan voldoen aan 
de onderwijsondersteuningsbehoeften.

School kan aan de onderwijsonder-
steuningsbehoeften voldoen met extra 
ondersteuning vanuit het samen-
werkingsverband.

Stap 2
Gesprek voorschool en ouders aan de hand van
het kindvolgsysteem. Ouders en voorschool 
delen de zorgen.

Stap 4
Voorschool initieert overleg met ouders, voorschool en 
contactpersoon jonge kind. De onderwijsondersteunings-
behoeften worden besproken en de mogelijkheden t.a.v. 
verschillende schoolsoorten worden verkend. Er wordt 
afgesproken wie de steunpuntcoördinator informeert.

Contactpersoon jonge kind (CJK)
observeert zo nodig het kind.

De school stemt met de steunpuntcoördinator 
af over de mogelijkheden voor extra onder-
steuning vanuit het samenwerkingsverband.

Reguliere school 
plaatst de leerling.

Indien nodig kan ook de 
contactpersoon jonge kind  
betrokken blijven.

Er wordt door de gespecialiseerde 
school van aanmelding een toelaat-
baarheidsverklaring (TLV) aangevraagd 
in samenwerking met de voorschoolse 
voorziening:

  • Aanvraagformulier TLV
  • Overdrachtsformulier
  •  Aanvullende onderzoeksgegevens

(mits aanwezig)

Indien TLV wordt toegekend, 
kan de school toelaten.

Gespecialiseerde school plaatst 
de leerling.

Regulier onderwijs Gespecialiseerd onderwijs

De gekozen gespecialiseerde school kan voldoen 
aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van 
het kind. De SC denkt zo nodig mee over een 
passend aanbod.


