
 

Wilt u het gehele monitorverslag lezen? Dit kunt u opvragen bij het samenwerkingsverband. 

Notitie Monitorgesprekken Centrale AanmeldRoute 
Met ingang van schooljaar ‘22/’23 is er sprake van 
de Centrale AanmeldRoute. Iedere leerling met een 
verwijzing naar het (V)SO doorloopt deze route 
waardoor de aanvraag van een toelaatbaarheids-
verklaring en aanmelding gelijktijdig plaatsvindt.  
 
Vanaf 1 oktober 2021 werken de schoolbesturen, de 
samenwerkingsverbanden en de gemeente 
Rotterdam intensief samen om leerlingen zo snel 
mogelijk op een passende onderwijsplek te laten 
starten. Deze intensieve samenwerking is de 
Centrale AanmeldRoute. Omdat er sprake is van een 
lerende invoering zijn er in de maanden april – juni 
’22 met alle betrokkenen monitorgesprekken 
gehouden. Deze notitie vormt een korte weergave 
van de resultaten van al deze gesprekken, ieder 
gesprek is reeds teruggekoppeld met de 
betrokkenen.  
Met de monitorgesprekken is de stand van zaken 
van de Centrale AanmeldRoute in kaart gebracht. 
Allereerst is er gesproken over wat de Centrale 
AanmeldRoute inhoudt, omdat daar verschillende 
zienswijzen op waren ontstaan vanuit het 
voortraject. Een veelgehoorde verwachting was de 
Centrale AanmeldRoute als een loketfunctie, dit is 
niet het geval. In gezamenlijkheid wordt de route 
richting het (V)SO zo efficiënt mogelijk 
vormgegeven. Vandaar dat we spreken over een 
Centrale AanmeldRoute. 
 
Successen 
Gedurende het eerste schooljaar kunnen er al 
eerste successen worden benoemd. Zo verloopt het 
proces van aanmelden, TLV-aanvragen en toeleiden 
naar een (V)SO-school voor de meeste leerlingen en 
hun ouders sneller. 
Dubbel werk door verschillende Commissies van 
Begeleiding wordt voorkomen omdat een dossier 
bij slechts één school wordt aangemeld. 
Daarnaast is de onderlinge samenwerking tussen 
scholen en samenwerkingsverbanden verbeterd en 
gestructureerd. Er zijn geregeld periodieke 
overleggen met de (V)SO-scholen wat zorgt voor 
consultatie, directe feedback en kennisdeling.  

Werkdruk 
Bij een lerende invoering horen ook 
verbeterpunten. De werkdruk die bureaus instroom 
en scholen ervaren door deze nieuwe werkwijze 
behoeft aandacht vanuit  de samenwerkings-
verbanden en de schoolbesturen. De ervaren 
verhoogde werkdruk komt mede doordat veel 
leerlingen een plek zoeken in het (V)SO terwijl 
plekken schaars zijn. Daarnaast wordt momenteel 
bij een aanmelding verwacht dat het dossier wordt 
bekeken, ook wanneer er geen sprake is van een 
beschikbare lesplek. Dit zorgt voor verhoging van de 
werkdruk. Bureaus instroom misten geregeld en 
missen soms nog steeds essentiële informatie in 
dossiers van leerlingen en soms worden leerlingen 
aangemeld met ondersteuningsbehoeften die niet 
passend zijn bij de expertise van de (V)SO-school. 
De werkdruk wordt ook benoemd door de 
medewerkers van de samenwerkingsverbanden.  
 
Uitdagingen 
Op het moment van schrijven van deze notitie 
stagneren de vorderingen van de Centrale 
AanmeldRoute vanwege het gebrek aan 
beschikbare lesplekken in het (V)SO. De 
vooropgezette werkwijze werkt wanneer er 
voldoende keuze aan lesplekken is. Om hier meer 
zicht op te krijgen wordt er toegewerkt naar een 
Centrale wachtlijst. Op die manier kunnen 
samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en 
gemeenten beter onderbouwd het gesprek met 
elkaar voeren. Het reeds ontwikkelde dashboard 
geeft zicht op beschikbare lesplekken en 
wachtlijsten. 
 
Blik vooruit 
Om de Centrale AanmeldRoute goed te laten 
verlopen is het belangrijk om dubbele overleggen te 
voorkomen, te streven naar het verminderen van de 
(bureaucratische) werkdruk en te zorgen voor een 
zo efficiënt mogelijke Centrale AanmeldRoute.  
In het schooljaar ‘22/’23 wordt er in 
gezamenlijkheid met alle betrokken partijen 
gewerkt aan onderstaande ambities.  
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