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Aanvraagformulier Loket Onderwijs-Jeugdhulp 

Gegevens leerling 
Naam: 
Adres: 
Geboortedatum: 

Groep / Klas: 
BSN*: 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Ouder / Verzorger 1      
Naam: 
Straat: 
Postcode/Woonplaats: 
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
BSN*:
Gezag:  Ja /  Nee 

Ouder / Verzorger 2 
Naam: 
Straat: 
Postcode/Woonplaats: 
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
BSN*:
Gezag:  Ja /  Nee 

Gegevens school 

Naam van de school: 
Brinnummer: 
Adres: 
Telefoonnummer: 

Directeur:
Intern Begeleider: 
Coördinator Onderwijs-
ondersteuning: 

Aanvraag en argumentatie 

Datum aanvraag: 

Het betreft een aanvraag voor: 

Gespecialiseerd Onderwijs 
Primair Onderwijs

 SBO 
 SO 
 KoZa 
 Adviesvraag 

Gespecialiseerd Onderwijs 
Voortgezet Onderwijs

 Connect 
 VSO 
 PrO 
 Adviesvraag 

Onderwijs/Jeugdhulp * 

 Adviesvraag 
 Ondersteuning school / OZA 
 Ondersteuning thuis 
 Psycho-diagnostisch 

onderzoek 

*Alleen (verplicht) invullen bij advies- of ondersteuningsaanvragen in de verbinding onderwijs-jeugdhulp. 

Hulpvraag en argumentatie/motivatie van de aanvraag: 



Zienswijze school 

Zienswijze kernteam (of consulent/expert van het Samenwerkingsverband) verplicht bij aanvraag/advies 
Gespecialiseerd Onderwijs

Zienswijze ouder(s)/verzorger(s) 

Mening van de ouder(s)/verzorger(s) over de adviesvraag. 

Ik ben het eens met de adviesvraag 
 Ja 
 Nee 

Omdat: 

Ouder/Verzorger 1 
Ik geef toestemming dat mijn BSN gegevens bekend zijn bij het Samenwerkingsverband. 

 Ja 
 Nee 

Ouder/Verzorger 2 

Ik geef toestemming dat mijn BSN gegevens bekend zijn bij het Samenwerkingsverband. 
 Ja 
 Nee 

Zienswijze leerling 

Mening van de leerling over de adviesvraag. 

Ik ben het eens met de adviesvraag 
 Ja 
 Nee 

Omdat: 

Aanvullende informatie 

Opmerkingen/overige informatie: 
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Het Loket ontvangt samen met dit volledig ingevulde aanvraagformulier: 

1. Voor een aanvraag Gespecialiseerd Onderwijs een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP)
van de leerling. Dit bestaat onder andere uit een door ouders / wettelijk vertegenwoordigers
ondertekend handelingsdeel naar aanleiding van het op overeenstemming gericht overleg. Bij
hele jonge leerlingen volstaat ook een groeidossier in plaats van een OPP.

2. Voor een aanvraag PrO moet er een intelligentiescore worden meegestuurd.
3. Onderstaande bijlagen in PDF (Houd rekening met dataminimalisatie. Noteer hieronder welke

bijlagen worden meegestuurd. Deze bijlage(n) dient u met het aanvraagformulier in Kindkans
toe te voegen, voorzien van juiste naamgeving.)

De ouders/wettelijke vertegenwoordigers moeten toestemming geven voor het doorsturen van 
de hieronder aangegeven bijlagen. Vanaf 12 jaar tekent de leerling mee. 

Meegestuurde bijlagen: 

Naam ouder/verzorger (1):

Datum: 
Handtekening: 

Naam ouder/verzorger (2): 

Datum: 
Handtekening: 

Naam leerling: 

Datum: 

Handtekening: 

Ondertekening namens bevoegd gezag van de aanvragende school 
(dit is alleen nodig bij een aanvraag Gespecialiseerd Onderwijs) 

Naam: 
Datum: 

Handtekening: 
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Onderzoeksverslagen
OPP
Groeidossier

Verslag van het kernteam (Begeleider Passend Onderwijs (BPO) of Orthopedagoog) 

 Belastbaarheidsverklaring 

 Brief bevoegd gezag 

 Uitdraai verzuim 

Anders, nl.

Datum:
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