
 
 
 
 
 

Procedure onderinstroom 
 
Uw kind zit nu op een voorschoolse behandelsetting, denk hierbij aan MKD, Lunet, Kentalis, etc. en u 
bent op zoek naar een vervolgschool binnen Stichting Veldvest. 
Daar uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, is het van belang te zoeken naar de best 
passende onderwijscontext. 
 
Binnen Stichting Veldvest is hiervoor de Commissie van Intake en Toelaatbaarheid (CvIT) opgericht, 
waarin een directeur van het SBO, een directeur van het reguliere basisonderwijs en twee 
orthopedagogen zitting hebben. Zij gaan samen met u op zoek naar de best passende plek.  
 

Hoe gaat dit in zijn werk? 
Uw kind wordt door u of door de voorschoolse behandelsetting (uiteraard nadat u schriftelijk 
toestemming heeft gegeven) aangemeld bij de CvIT. Er wordt door u of door de setting (na 
schriftelijke toestemming) een dossier geleverd, waarin  

- een schooladvies; 
- een begeleidings- /hulpverleningsplan, dan wel een ontwikkelingsperspectief, waarin de 

onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften beschreven staan, 
zijn bijgesloten. Mocht er meer informatie zijn (denk hierbij aan onderzoeksverslagen, 
logopedieverslagen, etc.) welke van belang kan zijn uw kind goed in beeld te krijgen, kunt u die 
uiteraard toevoegen aan het dossier. Het dossier kan worden gemaild aan h.cleef@veldvest.nl  
 
Na bestudering van het dossier kan een observatie volgen door een of meerdere 
materiedeskundigen van de CvIT. Uiteraard vragen we van tevoren hiervoor uw toestemming. Na de 
observatie volgt een verkenning met u en de plek van herkomst om gezamenlijk te spreken over de 
onderwijsbehoeften van uw kind. Op grond van de observatie, het dossier en het gesprek formuleert 
de CvIT of het haalbaar lijkt binnen een van de scholen van St. Veldvest onderwijs te volgen. 
 
Op het moment dat u uw kind rechtstreeks bij een school aanmeldt of een voorkeur uitspreekt voor 
een specifieke school met de wens tot aanmelding, zal de onderwijskundig leider van deze bewuste 
school betrokken zijn bij het onderzoek.  

Indien de onderwijskundig leider het niet kansrijk lijkt om uw kind regulier onderwijs te 
bieden, zal deze een schriftelijke afwijzing formuleren, waarin de onderbouwing zal zijn opgenomen. 
De CvIT kan dan in de zoektocht van ouders en voorschoolse behandelsetting worden betrokken. De 
stappen die hierboven vanaf “ Hoe gaat dit in zijn werk”  staan vermeld, kunnen dan worden 
gevolgd. In de praktijk zal de dossieranalyse en observatie een co-onderzoek worden van de CvIT en 
de betrokken onderwijskundig leider.  

Op het moment dat een reguliere school kansrijk lijkt, krijgt de oriëntatie vervolg met 
betrokkenheid van de onderwijskundig leider van die bewuste school. Indien wenselijk geacht kan 
“een arrangement zware ondersteuning” worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband zodat 
de ontwikkeling vanaf de start gemonitord blijft. Ook start uw kind dan met een 
ontwikkelingsperspectief en er blijft betrokkenheid van een orthopedagoog. Na een jaar wordt de 
ontwikkeling geëvalueerd met u, de betrokken school en de CvIT.  
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