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Contactadres: Ondersteuningsloket SWV VO 31.01 Noord-Limburg 
 Wylrehofweg 11 
 5912 PM Venlo. 
E-mail: info@swvvo3101.nl 
Telefoon: 077-3519284 

Overzicht samenstelling dossier bij aanvraag Ondersteuningsloket 
SWV VO 3101 vanuit scholen voor voortgezet onderwijs.  
Aanmelding via LDOS 
 

Verplicht bij elke aanvraag (zowel aanvraag TLV als adviesvraag):  
 

Onderwerp Document LET OP 

Aanmelding Aanmeldingsformulier met beschrijving 
reden van aanmelding en 
ondersteuningsbehoefte (gegeneerd in 
LDOS).  

Datum en handtekening directeur 
school 

Zienswijze ouders en 
leerling. 
Leerling verplicht vanaf 
16 jaar.  

Zienswijze ouders/leerling (gegenereerd in 
LDOS) 

  

Datum en handtekening ouders 
en leerling. 
 

 
 
Verplicht bij eerste aanvraag VSO, PRO of Maasland:   
 

Onderwerp Document LET OP 

Zienswijze 
gedragswetenschapper 

Eigen formulier Datum en handtekening  

Probleembeschrijving, 
belemmerende en 
compenserende factoren, 
ondersteuningsbehoeften 
Ontwikkelingsperspectief 
Ontoereikendheid van de 
reguliere ondersteunings-
mogelijkheden 
 

Handelingsplan/OPP recent geëvalueerd 
(max ½ jaar geleden) 

Handtekening ouders, evt. 
leerling en school 

Betrekken expertise VSO, 
PRO en Maasland 

Uitkomst van het overleg met VSO, PrO en 
Maasland moet zichtbaar zijn in dossier met 
naam betrokkene 

 

 
 
Overige informatie indien aanwezig: 
 

Onderwerp Document LET OP 

Beschrijving 
problematiek leerling en 
hulpvragen. 

Verslag onderzoek door deskundige, bijv. 
psycholoog, een pedagoog, een 
maatschappelijk werker, een arts of een 
kinderpsychiater. 

Naam, datum, handtekening en 
discipline van hulpverlener is 
verplicht. 

Hulpverlening Verslagen van ondersteuning door 
hulpverlenende instanties. 
 

Naam, datum, handtekening en 
discipline van hulpverlener is 
verplicht.  
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Contactadres: Ondersteuningsloket SWV VO 31.01 Noord-Limburg 
 Wylrehofweg 11 
 5912 PM Venlo. 
E-mail: info@swvvo3101.nl 
Telefoon: 077-3519284 

Overzicht samenstelling dossier bij heraanvraag 
Ondersteuningsloket SWV VO 3101 vanuit scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs.  
Aanmelding via LDOS 
 
 

Verplicht bij elke aanvraag:  
 

Onderwerp Document LET OP 

Aanmelding Aanmeldingsformulier met beschrijving 
reden van aanmelding en 
ondersteuningsbehoefte (gegeneerd in 
LDOS).  

Datum en handtekening directeur 

Zienswijze ouders en 
leerling. 
Leerling verplicht vanaf 
16 jaar (indien mogelijk). 

Zienswijze ouders/leerling (gegenereerd in 
LDOS) 

  

Datum en handtekening ouders 
en leerling. 
 

 
 
Verplicht bij heraanvraag VSO:   
 

Onderwerp Document LET OP 

Ontwikkelingsperspectief 
Ontoereikendheid van de 
reguliere ondersteunings-
mogelijkheden 
 

OPP recent geëvalueerd (max ½ jaar 
geleden) 

Handtekening ouders en evt.  
leerling, commissie van 
begeleiding 

 
 
Overige informatie indien aanwezig: 
 

Onderwerp Document LET OP 

Beschrijving 
problematiek leerling en 
hulpvragen. 

Verslag onderzoek door deskundige, bijv. 
psycholoog, een pedagoog, een 
maatschappelijk werker, een arts of een 
kinderpsychiater. 

Naam, datum, handtekening en 
discipline van hulpverlener is 
verplicht. 

Hulpverlening Verslagen van ondersteuning door 
hulpverlenende instanties. 
 

Naam, datum, handtekening en 
discipline van hulpverlener is 
verplicht.  

 
 
 
 
 
 
 

 


