
 
 
 

   
   

 
 

Hand-out scholen SWV PO3101 aanvragen SWV-Tool 

Leerling aanmelden bij het samenwerkingsverband door BO, SBO en SO 

Scholen van het primair onderwijs kunnen een leerling bij het samenwerkingsverband aanmelden via LDOS. In LDOS 

worden de leerlingen ingevoerd die de overstap maken naar het VO en VSO. Voor het invoeren van deze leerlingen 

verwijzen we naar de standaard handleiding van LDOS (https://www.ldos.nl/Handleiding/Handlei-

ding_PO_LDOS.pdf). 

 
Leerlingenoverzicht 

Vanaf hier verschilt de werkwijze tussen BO enerzijds en SBO en SO anderzijds op een aantal punten. Hierna vindt u 

deze informatie tussen beide stromen verder uitgewerkt. 

Werkwijze BO 

Wanneer u een ingevoerde leerling aan wilt melden bij het samenwerkingsverband klikt u op het witte bolletje in de 

kolom ‘Aanmelden bij SWV’. U krijgt dan het volgende venster te zien. 
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Linksboven kunt u het aanmeldformulier en het formulier 

voor de zienswijze van de ouders downloaden. Wanneer 

u beide formulieren heeft gedownload kleurt het bolletje 

in de kolom ‘Aanmelden bij SWV’ geel. Wanneer u beide 

ingevulde formulieren heeft geüpload kleurt het bolletje 

in de kolom ‘Aanmelden bij SWV’ blauw.  

 

 

Wanneer de formulieren zijn geüpload en u heeft aange-

geven wat u wilt aanvragen, kunt u het formulier ver-

sturen naar het samenwerkingsverband door op de knop ‘Versturen’ te klikken. 

Om het formulier te kunnen versturen naar het samenwerkingsverband is het wel een vereiste dat de status van het 

onderwijskundig rapport van de leerling volledig of definitief is. Het advies is om de aanmelding op volledig te zetten 

zodat er nog aanvullingen kunnen worden gedaan. Wanneer de aanvraag is verstuurd wordt het bolletje in de kolom 

‘Aanmelden bij SWV’ groen.  

 

U kunt de status van de aanmelding nu verder volgen in het menu-item Leerlingen – Aanmeldingen bij SWV.  

 

 



 
 
 

   
   

 
 

 

Wanneer het Samenwerkingsverband een besluit heeft genomen ontvangt u hiervan een bericht per email. U kunt 

vanaf dat moment het adviesformulier inzien door op de regel van de leerling op het printericoontje te klikken. De 

bijlagen kunt u inzien door op het paperclipicoontje te klikken. 

  



 
 
 

   
   

 
 
 

Werkwijze SBO en SO 

Wanneer u een ingevoerde leerling aan wilt melden bij het samenwerkingsverband klikt u op het witte bolletje in de 

kolom ‘Aanmelden bij SWV’. U krijgt dan het volgende venster te zien. 

Linksboven kunt u het aanmeldformulier en het for-

mulier voor de zienswijze van de ouders downloa-

den. Wanneer u het beide formulieren heeft ge-

download kleurt het bolletje in de kolom ‘Aanmel-

den bij SWV’ geel. Daaronder kunt u, nadat de for-

mulieren zijn ingevuld en ondertekend, deze uploa-

den. Het bolletje in de kolom ‘Aanmelden bij SWV’ 

kleurt daarna blauw.  

Door op de knop ‘Vul adviesformulier in’ te klikken 

kunt u het adviesformulier aanpassen. 

 

Wanneer beide formulieren zijn geüpload, u heeft aangegeven wat u wilt aanvragen en het adviesformulier volledig 

heeft ingevuld, kunt u het formulier versturen naar het samenwerkingsverband. 

Om het formulier te kunnen versturen naar het samenwerkingsverband is het wel een vereiste dat de status van het 

onderwijskundig rapport van de leerling volledig of definitief is. Het advies is om de aanmelding op volledig te zetten 

zodat er nog aanvullingen kunnen worden gedaan. Wanneer de aanvraag is verstuurd wordt het bolletje in de kolom 

‘Aanmelden bij SWV’ groen. 

 

 

 



 
 
 

   
   

 
 
 

 

U kunt de status van de aanmelding nu verder volgen in het menu-item Leerlingen – Aanmeldingen bij SWV.  

 

Wanneer het Samenwerkingsverband een besluit heeft genomen ontvangt u hiervan een bericht per email. U kunt 

vanaf dat moment het adviesformulier inzien door op de regel van de leerling op het printericoontje te klikken. De 

bijlagen kunt u inzien door op het paperclipicoontje te klikken. 


