5.
De leerling is vrijgesteld van
leerplicht

ADVIES EN TOELATINGSTRAJECT

Ouders/ leerling/ casusregisseur/ betrokkenen vanuit het
samenwerkingsverband hebben een hulpvraag

De leerling wordt aangemeld
op een VO school

De desbetreffende VO school
voert het zorgplichtonderzoek
uit

Desbetreffende VO school vraagt bij school van herkomst de volledige dossierinhoud op
om een adviesaanvraag te kunnen indienen bij het loket.

School dient een adviesvraag in voor toelating vaste stream/ OPDC in bij het loket van
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree Overflakkee VO

De VO school waarbij de
leerling is aangemeld

Beoordeling adviesvraag voor toelating vaste stream/ OPDC in het loket van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree Overflakkee VO

Onvoldoende
informatie

Terug naar VO
school voor
aanvullende
gegevens

Leerling is
passend op de
vaste stream

Leerling is
passend op het
OPDC

Het loket
formuleert een
advies m.b.t.
passende
plaatsing binnen
de vaste stream

Het loket
formuleert een
advies m.b.t.
passende
plaatsing binnen
het OPDC

Leerling is niet
passend

Terug naar VO
school met
passend
vervolgadvies

Het advies m.b.t.
passende plaatsing
wordt door het loket
onderbouwd op basis
van
onderwijsbehoeften,
ondersteuningsbehoeften en jeugdhulp
welke geboden kunnen
worden binnen de vaste
stream/ OPDC

Wanneer het een inschrijving op de RGO betreft, gaat de RGO
niet over tot inschrijving. In het kader van het zorgplichtonderzoek
wordt er verwezen naar het inschrijven op CSG prins Maurits

CSG Prins Maurits
gaat over tot
inschrijving

CSG Prins Maurits
gaat niet over tot
inschrijving

De VO school gaat
over tot
inschrijving

De VO school gaat
niet over tot
inschrijving

Intakegesprek met
leerling en ouders*

CSG Prins Maurits
zoekt (in
samenwerking met
het SWV) een
passende
onderwijsplaats

Intakegesprek met
leerling en ouders*

De VO school
zoekt (in
samenwerking met
het SWV) een
passende
onderwijsplaats

Werken aan
afgesproken
onderwijs- en
begeleidingsdoelen

Evaluatiebij-eenkomsten iedere 8-10
weken. Hier wordt het OPP besproken en
indien nodig bijgesteld

Onderzoeks-fase
OPDC

Werken aan afgesproken onderwijs- en
begeleidings-doelen

Advies op maat over vervolg-stappen

* Het intakegesprek wordt gevoerd met
de Teamleider van de gespecialiseerde
afdeling, de coördinator
onderwijsondersteuning en een lid van
het betrokken of te betrekken kernteam

