
‘Elke leerling verdient de beste kansen’
U gaat binnenkort kennismaken met het Loket van het Samenwerkingsverband; het centrale punt voor consultatie, advies en 
ondersteuning voor scholen. De school, waar uw kind staat ingeschreven, heeft ons gevraagd te onderzoeken hoe uw kind het 
beste ondersteund kan worden in zijn/haar schoolcarrière. Natuurlijk in overleg met u en de school. Ons gezamenlijke doel is dat 
uw kind een zo plezierig mogelijke middelbareschooltijd heeft en de beste kansen krijgt op school voor een succesvolle toekomst.

Wat mag u van het  
Loket verwachten?

U kunt bij de school van uw kind terecht voor vragen over bijvoorbeeld het niveau of de werkhouding 
van uw kind of het gedrag op school of schoolverzuim. Wanneer komt het Loket dan in beeld?

• De school kan vragen of we onderzoek 
 willen doen naar de mogelijkheden,  
 sociaal-emotionele ontwikkeling en/of  
 capaciteiten van uw kind. Zo kunnen we  
 goed adviseren over het soort onderwijs  
 en ondersteuning dat past bij de aanleg  
 en mogelijkheden van uw kind. 

• Soms sluit het onderwijs dat geboden  
 wordt op school niet voldoende aan bij  
 een leerling. Er moet dan gekeken  
 worden naar een andere aanpak of be- 
 nadering. Wanneer de school of u in zo’n  
 situatie behoefte heeft aan aanvullend  
 advies, dan kan de school ons inschakelen.

• We kijken samen met u wat binnen de school  
 aan extra begeleiding of zorg georganiseerd  
 kan worden of wanneer dit niet haalbaar is,  
 (gedeeltelijk) buiten de school. We kunnen ook  
 helpen bij het doorverwijzen naar bijvoorbeeld  
 voortgezet speciaal onderwijs, bovenschoolse  
 voorziening De Delta of hulpverlening.



De school wil graag  
doorverwijzen

U komt voor  
een advies 
Wanneer de school u en uw kind aanmeldt bij 
ons Loket, dan gaat dit altijd in overleg met u. 
Na schriftelijke toestemming van u en uw kind, 
ontvangt u een brief met een uitnodiging van het 
Loket. Dit kan een uitnodiging zijn voor een onder-
zoek én een gesprek of voor alleen een gesprek. 

• Nadat de school u en uw kind hebben aangemeld bij ons Loket, kunt u binnen twee weken 
 een uitnodiging verwachten voor een onderzoek en/of gesprek.  
• Het gesprek bij het Loket vindt (meestal) binnen twee weken na het onderzoek plaats.  
 U hoort tijdens het gesprek het advies.
• U krijgt maximaal twee weken na het gesprek een verslag toegestuurd. Hier staat het advies  
 uit het eerder gevoerde gesprek in beschreven. Wanneer een onderzoek of test heeft  
 plaatsgevonden, ontvangt u daar ook een verslag van.
• We vragen uw toestemming om het verslag door te sturen naar de school. Op die manier  
 hebben we allemaal dezelfde informatie.
• Op basis van het advies overlegt u met de school wat de beste vervolgstap is voor uw kind.

Uw kind komt voor 
een onderzoek 

• De onderzoeken vinden plaats bij ons op de Duivenbodestraat 11 (eerste verdieping) in  
 Leiden. Hier is een klaslokaal aanwezig, zoals op school, en zijn spreekkamers ingericht  
 voor gesprekken. 
• Het onderzoek kan gericht zijn op het leren of het leerniveau, motivatie of gedrag of  
 de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderzoek bestaat uit een schriftelijke test en  
 het invullen van vragenlijsten.
• Wanneer het nodig is een intelligentieonderzoek te doen, overleggen we eerst met u  
 en vragen we uw toestemming. 
• Uw kind hoeft niets voor te bereiden voor het onderzoek.
• Uw kind hoeft geen schoolspullen mee te nemen. U mag wel een kleine consumptie  
 meegeven voor in de pauze.
• Meestal duurt een onderzoek een ochtend van 8.45 uur tot 12.00 uur.

De school kan ons vragen onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind. Op die manier 
krijgen we een goed beeld welk onderwijs 
past bij uw kind en wat hij/zij eventueel nodig 
heeft aan extra ondersteuning. Uw kind 
ontvangt een uitnodiging voor een onderzoek 
van ons Loket.

In sommige gevallen kan (tijdelijke) extra ondersteuning, begeleiding of zorg een 
groot verschil maken voor een leerling. Vaak is deze begeleiding op de school en door 
de school zelf te organiseren. Het kan echter voorkomen dat het de mogelijkheden 
van de school overstijgt en een andere VO-school wordt geadviseerd, die dit wel 
kan. De school legt in dat geval, in overleg met u, contact met deze andere school. 
Het Loket kan helpen met het doorverwijzen naar het voortgezet speciaal onderwijs, 
de Bovenschoolse Voorziening De Delta of hulpverlening. Op die manier zorgen we 
er met elkaar voor dat uw kind de beste ondersteuning krijgt, zodat het zijn/haar 
middelbare school met succes kan afronden en goed voorbereid is op een vervolg- 
opleiding of een goede aansluiting heeft op de arbeidsmarkt.

U wilt weten wat uw 
rechten, plichten of 
mogelijkheden zijn…

Het Loket van het Samenwerkingsverband is het centrale punt voor consultatie, 
advies en ondersteuning voor scholen. Maar u kunt ook een vraag hebben over het 
onderwijsaanbod in de regio Leiden of ondersteuningsmogelijkheden voor uw kind. 
Die vraag kunt u natuurlijk gewoon aan ons stellen. 

We denken ook graag met u mee over allerlei andere schoolsituaties. Bijvoorbeeld 
wanneer een leerling niet wordt aangenomen op een school, een verhuizing waar-
door een leerling van school verandert of een situatie wanneer een leerling niet meer 
in staat is een volledig lesprogramma te volgen. We nemen niet de rol van de school 
over (zorgplicht) en kunnen een situatie vanuit het Loket niet veranderen, maar we 
denken wel graag mee over de mogelijkheden die er in zo’n geval zijn. Welke rechten 
heeft u, welke plichten en welke vervolgstappen kunt u nemen? Wat mag u van de 
school verwachten? etc. Onze adviseurs staan u graag te woord.
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Over het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden
De 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Leiden hebben zich verenigd in het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
regio Leiden. Samen bieden we leerlingen goed onderwijs. Daarbij gaan we altijd uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling. 

‘Samenwerken aan goed onderwijs in de regio Leiden’ 
We willen graag dat leerlingen een zo plezierig mogelijke middelbareschooltijd hebben en de beste kansen krijgen op school voor een 
succesvolle toekomst. Ook wanneer kinderen door omstandigheden soms extra aandacht, begeleiding of zorg nodig hebben. Als het 
kan organiseren we dit op de eigen school en als dat niet meer lukt op een nieuwe (tijdelijke) plek. Wanneer nodig met de hulp van 
andere onderwijsinstellingen of jeugdhulpverlening en zorg. Maar altijd samen met de ouders/opvoeders.
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