
UW KIND EN 
EXTRA TOEGANG 
OP SCHOOL

Welkom bij  
SWV Helmond-Peelland VO
Informatie voor ouders en verzorgers

ALGEMEEN EXTRA TOEGANG OP SCHOOL VEELGESTELDE VRAGEN



Beste ouder(s)*

Uw kind gaat extra ondersteuning krijgen 

omdat het op school niet goed gaat en het niet 

duidelijk is waardoor dit komt. In overleg met u

is gekozen voor Extra Toegang op school. 

Wij willen u en uw kind zo goed mogelijk 

voorbereiden op wat er komen gaat. In deze 

folder vindt u de belangrijkste informatie.  

Heeft u na het lezen nog vragen,  

stel ze dan gerust! 
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* Overal waar ouder(s) staat, kunt u ook verzorger(s) lezen



SWV staat voor ‘SamenWerkingsVerband’. VO staat voor ‘Voortgezet 

Onderwijs’. SWV Helmond-Peelland VO is een onafhankelijke onder-

wijsorganisatie. Wij ondersteunen scholen die passende hulp zoeken 

voor hun leerlingen. 

Met elkaar gaan we op zoek naar de best passende oplossing voor 

de jongere. Wij informeren, adviseren en begeleiden. De hulp die 

SWV Helmond-Peelland VO biedt, is op vrijwillige basis. 

Wie gebruikmaakt van een hulpvoorziening, gaat akkoord met

 de voorwaarden die hierbij horen. 

samen betrokken

ALGEMEEN

HET VERVOLG VAN  
DE AANMELDING

U heeft een gesprek gehad bij de 

Adviescommissie toewijzingen (ACT) 

van SWV Helmond-Peelland VO. Het 

gesprek is afgesloten met een advies 

waar iedereen ‘ja’ tegen gezegd heeft. 

Het advies voor uw kind is deelname 

aan het ondersteuningsarrangement 

Extra Toegang op school. 

Hoe gaat het nu verder?

•  De directeur van SWV Helmond-

Peelland VO beslist of het advies 

wordt goedgekeurd; dit gebeurt 

gemiddeld binnen twee weken.

•  Over dit besluit ontvangt u twee 

e-mails. Eén bericht gaat over het 

besluit dat is genomen. In het andere 

bericht staat de datum voor het 

zogenaamde ‘intakegesprek’.  

Dit gesprek vindt plaats bij  

SWV Helmond-Peelland VO.  

Het is belangrijk dat u hier samen  

met uw kind naartoe gaat.

We zijn samen betrokken bij de toekomst van uw zoon 

of dochter. Daarom doen we ons best om het welzijn 

van uw kind en het verblijf op school te verbeteren. 
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WAT IS SWV HELMOND-PEELLAND VO?

EXTRA TOEGANG OP SCHOOL



DIT VERWACHTEN WIJ 
VAN U

Wij willen uw kind zo goed mogelijk 

helpen. Dat kan alleen met uw steun 

en samenwerking. Daarom verwachten 

we van u:

•  Dat u aanwezig bent bij alle geplande 

gesprekken.

• Dat u uw kind helpt en motiveert.

•  Dat u mee op zoek gaat naar  

oplossingen.

•  Dat u zich open opstelt en gevraagde 

informatie beschikbaar stelt.

•  Dat u de zorgcoördinator van  

school op de hoogte houdt van 

gebeurtenissen die invloed kunnen 

hebben op het functioneren van  

uw kind.
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DIT MAG U VAN ONS  
VERWACHTEN

•  Wij zetten ons in voor uw kind en 

doen dit met respect voor u als ouder. 

•  Wij begrijpen dat ouders het soms 

zwaar hebben. Rondom onderwijs-

ondersteuning willen wij uw partner 

zijn, zodat u er niet alleen voor staat. 

• Wij nemen ouders serieus, 

 want u kent uw kind het beste. 

• Wij vinden een goede 

 communicatie belangrijk en komen 

 onze afspraken na. 

steun en samenwerking
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Bij Extra Toegang op school ontvangt 

uw kind enkele maanden ondersteuning 

op zijn of haar school. 

WAT GAAN WE DOEN?

•    We proberen vast te stellen door 

welke oorzaken uw kind is  

vastgelopen op school.

•  We onderzoeken wat uw kind nodig 

heeft om de situatie te verbeteren.

EXTRA TOEGANG OP 
SCHOOL IN HET KORT

•  We onderzoeken waar uw kind, 

eventueel met hulp, zelf aan kan 

werken.

•  We onderzoeken welke mogelijk-

heden de school heeft om de situatie 

te verbeteren.

•  We stellen een adviesplan op waarmee 

u en de school aan de slag kunnen.

•  Met elkaar bekijken we welke 

onderwijsplek het beste past bij de 

mogelijkheden van uw kind.
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WIE VERZORGT DE 
ONDERSTEUNING?

Bij Extra Toegang op school bezoekt 

een gespecialiseerde docent de school 

van uw zoon of dochter. Deze ambulant 

begeleider is verbonden aan VSO de 

Korenaer in Deurne of aan Zuiderbos 

College Helmond. De achtergrond van 

uw kind bepaalt welke ambulant 

begeleider ingezet wordt. Hij/zij is 

onafhankelijk, dus niet in dienst van 

de school, en werkt in opdracht van 

SWV Helmond-Peelland VO.

persoonlijk adviesplan



 

HET INTAKEGESPREK

Het intakegesprek vindt plaats bij 

SWV Helmond-Peelland VO. Hier zijn 

verschillende mensen bij aanwezig. 

Natuurlijk u en uw kind. Daarnaast 

de zorgcoördinator van school, de 

ambulant begeleider van de Korenaer 

of Zuiderbos en een jeugdprofessional 

van de gemeente waar uw kind woont. 

Als uw kind via een andere organisatie 

hulpverlening ontvangt, is het wenselijk 

dat ook een vertegenwoordiger van die 

organisatie bij het gesprek aansluit. 

Het doel van dit gesprek is:

•  Kennismaking, uitleg en vragen 

beantwoorden.

•  Plan van aanpak maken met  

duidelijke doelen.

•  Afspraken maken over het vervolg.

VERSCHIL DE KORENAER 
EN ZUIDERBOS 

De Korenaer en Zuiderbos zijn allebei scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs, maar hun leerlingen hebben een verschillende achtergrond. 

Bij Extra Toegang op school kijken we altijd welke ambulant begeleider  

het beste bij uw kind past. De begeleiders werken in grote lijnen op 

dezelfde manier. Op enkele punten zijn er verschillen:

•  De ambulant begeleider van 

Zuiderbos voert (voordat het 

traject begint) een ‘dossier- 

onderzoek’ uit. Dit houdt in het 

verzamelen van zoveel mogelijk 

informatie vanuit de basisschool 

en middelbare school. 

•  De ambulant begeleider van 

Zuiderbos kan voorstellen om 

(voordat het traject begint) uw 

afspraken maken
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kind een of meer testen te laten 

maken, bijvoorbeeld een IQ-test.

•  De ambulant begeleider van de 

Korenaer stelt soms samen met  

uw kind een ‘signaleringsplan’ op. 

Hierin staat beschreven waar  

uw kind behoefte aan heeft als  

er in de klas bepaalde situaties 

ontstaan.



HET VERVOLG

•  De ambulant begeleider voert op 

school gesprekken met uw kind, met 

docenten en met de zorgcoördinator. 

Het aantal bezoeken verschilt per 

situatie. 

•  De ambulant begeleider zit af en toe 

in de klas van uw kind om te kijken 

hoe een les verloopt: hoe is het 

contact met klasgenoten, hoe 

reageert hij/zij op bepaalde situaties, 

wat gaat goed en wat kan beter?

•  Uw kind heeft mogelijk direct baat  

bij praktische hulp, bijvoorbeeld een 

cognitieve gedragstherapie of een 

training sociale vaardigheden.  

De Korenaer en Zuiderbos geven 

zulke hulp niet zelf, maar kunnen u 

hierover wel adviseren.
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WAT WILLEN WE 
BEREIKEN?

We willen dat duidelijk wordt wat uw 

kind nodig heeft om zich voor te 

VOORBEREIDEN 
OP DE TOEKOMST
• Persoonlijke aandacht 

• Werken aan meer zelfvertrouwen

•  Inzicht krijgen in eigen  

mogelijkheden

• Kansen voor de toekomst 

 staan centraal

bereiden op de toekomst. We willen 

ook dat duidelijk wordt op welke plek 

hij of zij zich het beste kan ontwikkelen. 

Via Extra Toegang op school zoeken 

we zoveel mogelijk ‘gereedschap’ dat 

uw kind hierbij kan ondersteunen.

inzicht in mogelijkheden

Benieuwd naar de ervaringen 
van leerlingen zelf? 
Je leest ze op 
www.vo.swv-peelland.nl



Hoe wordt Extra Toegang 
op school afgesloten?

De ambulant begeleider maakt een 

eindverslag met adviezen. Dit wordt 

naar u, de zorgcoördinator van school 

en SWV Helmond-Peelland VO gestuurd. 

VEELGESTELDE 
VRAGEN

nieuwe stappen zetten
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Vervolgens wordt u met uw kind 

uitgenodigd om het eindverslag met 

alle betrokkenen te bespreken. Tijdens 

dit gesprek bekijken we samen welke 

stappen gezet kunnen en/of moeten 

worden.

Als ik vragen heb over 
het traject, wie is dan mijn 
contactpersoon?

De zorgcoördinator van de school is en 

blijft uw eerste aanspreekpunt.

Kan ik ook contact 
opnemen met de ambulant 
begeleider van De Korenaer 
of Zuiderbos?

Ja, als u een directe vraag heeft voor de 

begeleider, is dat mogelijk. U maakt hier 

samen afspraken over.

Hoe word ik tussentijds op 
de hoogte gehouden?

Hierover maakt u persoonlijke afspraken 

met de ambulant begeleider. We 

proberen altijd om dit zo goed mogelijk 

aan te laten sluiten bij uw behoefte. 



SWV HELMOND-
PEELLAND VO

Deurneseweg 13, 

5709 AH Helmond

(0492) 792 700

E-mail voor algemene vragen:  

vo@peellandvo.nl

Kijk voor meer informatie op onze 

website www.vo.swv-peelland.nl


