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Het aanvragen van een aanvullende arrangement voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaat als 
volgt: 
 
1. Zorg voor een correct gevuld OPP in Top Dossier – EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL 
2. Bij het afronden van 8.Ontikkelplan geef je aan of en hoe er instemming is verkregen van leerling en/of 

ouders: 

• Instemming op plan: er wordt een instemmingse-mail verstuurd waarmee ouders en/of leerling het 
OPP kunnen inzien en instemming kunnen geven. Tijdens deze instemmings-periode kan het Top 
Dossier niet gewijzigd worden. 

• Anders: instemming is bijvoorbeeld op papier gegeven. Je geeft aan of, op welke datum en hoe er 
instemming is gegeven 

3. Nadat de instemming is verkregen, deel je het Top Dossier met het SWV (via knop DELEN MET SWV) 
4. Via LOGBOEK – BESTANDEN kun je benodigde onderbouwingen uploaden en delen met SWV 
5. Via LOGBOEK – VERSLAGEN – nieuw VERSLAG kun je een overleg vastleggen.  
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6. Dit overleg kun je met het SWV delen via: COMMUNCIATIE SWV – NIEUW BERICHT – Soort = OVERLEG. 
Klik op VERZENDEN – Terug naar DOSSIER 

7. Open 9. Ondersteuning Toolbox. Kies welk arrangement je wilt aanvragen.  

• Aanpak: Niet van toepassing 
• Startdatum: Gewenste aanvang arrangement 
• Einddatum: Verwachte einddatum arrangement 

 
  

mailto:swvam2709@swvam.
http://www.swvam.nl/
http://www.swvam.nl/


 
 
 

Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden 
 Linnaeuslaan 2a | 1431 JV Aalsmeer |  0297-799863 | @ swvam2709@swvam.nl  |  www.swvam.nl 

8. Beantwoord de volgende vragen: 
• Wat is de reden van de ondersteuningsaanvraag 
• Wat is het hoofddoel 
• Wat is het uitstroomperspectief 

• Wat is de school van herkomst/inschrijving 
De vragen Personele inzet en materiële inzet niet vullen (NEE). Je kunt de aanvraag indien deze nog niet 
hoeft te worden ingediend bewaren net de knop OPSLAAN.  

9. Voor het indienen van de aanvraag, klik op BEVESTIGEN, controleer de ingevulde informatie en indien dit 
juist is klik op INDIENEN BIJ HET SWV. 

 
Het SWV handelt de aanvraag af. Via LOGBOEK – COMMUNICATIE kun je het besluit inzien en downloaden. 
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