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Toestemmingsformulier van ouder(s)/verzorger(s) 
Hierin geven ouders aan akkoord te zijn met de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring én ze geven 

toestemming aan school om met die reden gegevens te delen met ons samenwerkingsverband.  

 

Ontwikkelingsperspectief (OP) of Groeidocument 2.0 
Stap 1. Vul de belangrijke informatie in 

In het OP/groeidocument zorg je voor een goede weergave van (de onderwijsbehoefte van) de leerling. Zorg 

ervoor dat er een helder, compleet en bondig beeld ontstaat. 

 

Stap 2.  Maak een rapport aan 
Via ParnasSys/Kindkans 

 

Via het digitale groeidocument 

 

 NAW gegevens / stamkaartgegevens. 

 Contactgegevens van ouders en school. 

 Informatie over de school, groep en leerkracht.  

 Stimulerende en belemmerende factoren. 

 Thuissituatie (inclusief visie van ouders over de ontwikkeling van hun kind). 

 Mening leerling (alleen als dit van toepassing is). 

 Betrokken hulpverlening (jeugdhulp/externe begeleiding). Vermeld – als deze bekend zijn – ook 

de gegevens van contactpersonen en de status van de hulpverlening. 

 Verwijzingsdeel, inclusief visie van ouders over de onderwijsbehoefte en passende onderwijsplek. 

+ welke TLV vraagt school aan. 

 Toestemmingsformulier van ouder(s)/verzorger(s). 

 

 Maak een OP aan – dus stuur geen losse notities. Hoe? Dat vind je op de startpagina van 

Kindkans) 

 Maak een selectie van relevante notities. Voeg die toe als bijlagen.  

 Maak van het groeidocument een rapportage (zie pagina 13 van de handleiding). 

 Voeg de rapportage toe als bijlage aan het groeidocument. 

 Stuur geen losse notities – stuur ze alleen samengevoegd in een OP. 

 Zorg ervoor dat de leerlingnotities niet ouder zijn dan een half jaar.  

 Geven ouders geen toestemming?  Zorg er dan voor dat je deze informatie toevoegt en 

zorgvuldig al vóór de aanvraag de juiste stappen neemt. 

Die vind je hier.  

https://www.swvamsterdamdiemen.nl/images/handleiding-groeidocument-2.0---swv-po-amsterdam-diemen_021220.pdf
https://www.swvamsterdamdiemen.nl/images/Documenten/aanvragen-tlv-zonder-toestemming-ouders_def.pdf
https://www.swvamsterdamdiemen.nl/images/toestemming-ouders-voor-delen-van-gegevens-voor-tlv-of-extra-ondersteuning.pdf
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Recente informatie leerlingvolgsysteem 

 

Plannen gericht op de voorliggende problematiek 

Deel 1.  Op welke manier is de basisondersteuning in de school ingezet?  

 

Deel 2.  Op welke manier is de extra ondersteuning in de school ingezet? 

 

Overige verslaglegging 
Overige verslaglegging stuur je mee als dit aanwezig en relevant is.  

 Stuur een uitdraai vanuit het leerlingvolgsysteem mee.  

 Zorg voor recente handelingsplannen met een omschrijving van de beginsituatie, doelen, aanpak 

en recente evaluatie. Dit moet daarin duidelijk naar voren komen: 

 Er is handelingsgericht (planmatig en cyclisch) gewerkt  

 Ouders zijn hierbij betrokken.  

 Zorg voor recente verslaglegging van de uitvoering van extra ondersteuning (arrangement), met 

een recente evaluatie.  

 Dit kan onderdeel zijn van een (groot) handelingsplan of ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 

 Als een externe organisatie het arrangement uitvoerde, kun je die verslaglegging als bijlage 

toevoegen aan het dossier. Dit mag alleen met toestemming van ouders. 

 Is er geen extra ondersteuning ingezet? Voeg dan een onderbouwing toe met de reden van dit 

besluit. Dit kun je verwerken in het OP (kopje ‘ingezette interventies’) of toevoegen als bijlage 

aan het dossier. 

 

 Je kunt de informatie over de ingezette basisondersteuning ook verwerken in het OP.  

 Lever plannen van het afgelopen half jaar aan. 

 Stuur geen informatie mee die ouder is dan 1,5 jaar. 

 Dit kan gaan om CITO-toetsgegevens of gegevens uit het kleutervolgsysteem – inclusief DLE’s. 

 Methodegebonden toetsgegevens hoeven niet meegestuurd te worden; wij vragen die alleen op 

als daar aanleiding voor is. 

 Deze informatie mag je alleen mee sturen als je toestemming van ouders hebt. 

 

 Psychologisch onderzoek 

 Kinderpsychiatrisch onderzoek 

 Verslaglegging hulpverlening  


