
Neem contact op 
met het Samen- 

werkingsverband om  
advies in te winnen.

Neem contact op met de onderwijsconsulenten. Onderwijs- 
consulenten bemiddelen (kosteloos) tussen ouders en school 

bij een conflict over schoolplaatsing, verwijdering of het 
ontwikkelingsperspectief. Het gaat hierbij om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben.

Neem contact op met de landelijke onderwijs-
geschillencommissie. Biedt de bemiddeling van 
een onderwijsconsulent ook geen uitkomst?  
Dan kunt u de landelijke geschillencommissie  

inschakelen.
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> Naar een nieuwe school

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

U kiest een school die past 
bij uw kind én het advies 

van de (basis) school

U kiest een school die past 
bij uw kind én het advies 

van de (basis) school

U meldt uw kind schriftelijk  
aan bij de school van uw keuze. 

Verwacht u dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft op 

school? Volg dan route 2.

U meldt uw kind schriftelijk  
aan bij de school van uw  

keuze en geeft bij de school 
 aan welke ondersteuning uw 

kind nodig heeft.

De school bekijkt uw 
aanmelding en schrijft 

uw kind in.

De school bekijkt uw aanmelding 
en beoordeelt of het zelf in staat 

is de noodzakelijke ondersteuning 
te bieden of te organiseren. Na 

uw aanmelding gaat de zorgplicht 
voor de school in.

Uw kind start als 
leerling op school.

1. Naar een (andere) VO-school

2. Naar een (andere) VO-school, met extra ondersteuning 

De route loopt anders... Wat nu?

Ja

Start nieuwe school

Nee

De school kijkt samen met u wat wel een geschikte school is 
voor uw kind, zodat hij/zij de juiste ondersteuning krijgt.  
Wanneer u hier vragen over heeft kunt u terecht bij het  
samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden.

De school legt het eerste contact met de nieuwe school en  
brengt u vervolgens in contact met deze school.  
Vervolgens volgt u de rest van route 2, onder het kopje ja. 

de school schrijft uw kind in als leerling van de school.

Uw kind start op school en krijgt ondersteuning binnen de 
school (beschreven in het School Ondersteunings Profiel), of 
wanneer dit nodig is wordt expertise van buitenaf ingeschakeld:
1.  Ondersteuning door een Begeleider Passend Onderwijs 
2.  Ondersteuning via het Loket Passend Onderwijs
3.  Ondersteuning door Zorg of jeugdhulp

Neem contact op met de onder-
steuningscoördinator van de 
school om te kijken of er niet 

toch een oplossing kan komen.
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