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Loketaanvraag advies betreffende OPDC/ vaste stream 

Schoolgegevens 

Naam van de school: 

Brinnummer: 

Adres:  

Telefoonnummer: 

Directeur: 

Intern Begeleider: 

Leerlinggegevens 

Naam:  

Inschrijfdatum: 

Bekend bij TJG: ja           nee 

Geboortedatum:  

Groep: 

Aanvraag en argumentatie 

Het betreft een aanvraag voor: 

   advies van Loket m.b.t. plaatsing:          OPDC 

   vaste stream 

Datum aanvraag: 

Aanvrager (naam en functie): 

Argumentatie/motivatie van de aanvraag: 

Zienswijze kernteam (of consulent SWV/expert SWV) 
Wanneer de argumentatie niet in dit tekstblok past, kunt u een apart document meesturen.
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In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) 
Mening van de ouder(s)/verzorger(s) over de adviesvraag. 

Ik ben het eens met de adviesvraag Ja Nee 

Omdat: 

Als u dat wilt kunt u nog een bijlage toevoegen. 

Beoogde VO school door ouder(s)/verzorger(s): 

N.B.: bij vaste stream is CSG Prins Maurits de beoogde school, bij OPDC kan zowel RGO   als

CSG Prins Maurits gekozen worden.

Opmerkingen/overige informatie:

In te vullen door de leerling
Mening van de leerling over de adviesvraag. 

Ik ben het eens met de adviesvraag Ja 

Ja 

Nee Omdat:

Datum:

Handtekening:

Bijgevoegde verslaglegging door de school
OPP
Psychodiagnostisch onderzoeksverslag
Medisch onderzoeksverslag
Andere, namelijk



Het samenwerkingsverband ontvangt samen met dit volledig ingevulde aanvraagformulier  een 

recent geëvalueerd en ondertekend ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van de leerling, eventueel 

aangevuld met voor deze aanvraag relevante gegevens, voorzien van dagtekeningen van het op 

overeenstemming gericht overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Naam ouder/verzorger (1): 

Datum: 

Handtekening: 

Naam ouder/verzorger (2): 

Datum: 

Handtekening: 

Ondertekening bevoegd gezag/bestuur van de aanvragende school: 

Naam:  

Datum: 

Handtekening: 

Ondertekening
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