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Inleiding 
 
De 1Loket-module van Onderwijstransparant (1Loket OT) is een online, via internet bereikbare, beveiligde 
omgeving, waarmee scholen passende onderwijsondersteuning voor leerlingen kunnen aanvragen bij het 
samenwerkingsverband SWV Utrecht PO. In deze omgeving moet je inloggen met een gebruikersnaam en 
wachtwoord. Deze inloggegevens kun je aanvragen bij het samenwerkingsverband of rechtstreeks bij 
OnderwijsTransparant. Deze inlog is gepersonaliseerd en gekoppeld is aan één persoon. Vanaf oktober 2020 
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 2 factor-authenticatie, waarbij de inlog gekoppeld is aan een extra 
code, via een tablet of mobiele telefoon. Je kunt dan niet meer op de oude manier inloggen. 
 
In dit document beschrijven we stappen die specifiek binnen samenwerkingsverband Utrecht PO nodig zijn om 
aanvragen voor Consulten in te dienen en af te handelen. 
Er zijn ook documenten waarin we de stappen beschrijven om: 

- In te loggen in OT 
- Een leerlingdossier aan te maken 
- Aanvragen TLV’s en arrangementen in te vullen en in te dienen 

 
Voor een alomvattende beschrijving van OT verwijzen we naar de handleidingen van OT zelf, te vinden onder 

menupunt [Help\Handleidingen]. 

 
De menu-items in de blauwe balk zijn steeds startpunt voor al je acties. 
 

 
 
Hieronder zie je dezelfde menubalk, maar nu voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid verdeeld over 2 regels. 
Dit effect krijg je binnen OT óók als je je browser smaller maakt, of als je inzoomt met ‘CTRL-+’ ! 
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Onderstaande inhoudsopgave bevat links, zodat je met ‘Ctrl-Klik’ direct naar het gewenste onderdeel kan. 

Inhoud 
 

Inleiding ........................................................................................................................................................... 2 

Het invullen en indienen van aanvragen voor consulten .................................................................................. 4 

Consult beschrijven............................................................................................................................................. 4 

Hulpvraag invullen .............................................................................................................................................. 5 

Bijlagen toevoegen ............................................................................................................................................. 6 

Logboek en Agenda ............................................................................................................................................ 7 

Uitnodigen van externe betrokkenen ................................................................................................................. 7 

Indienen van de aanvraag (Actie en status)........................................................................................................ 8 

Verdere afhandeling van de aanvraag bij SWV .................................................................................................. 8 

Vervolgconsulten ................................................................................................................................................ 9 

 

 

  



 

Handleiding Onderwijstransparant – Consult aanvragen 
Goed voor elkaar 

4 
 

Het invullen en indienen van aanvragen voor consulten 
 
Je hebt voor de leerling een leerlingdossier aangemaakt én een aanvraag consulten gestart. 
 
Voor het invullen en indienen van aanvragen voor consulten ga je vervolgens naar menupunt [Consulten]. Hier 
is alles ondergebracht wat met consulten te maken heeft. 
 

Bij menupunt [Consulten\Aanvragen consulten] kun je een aanvraag 
openen (door er op te klikken), bewerken en  indienen (zie verder). 
 
Als een consultaanvraag door het samenwerkingsverband is geaccepteerd, 
komt deze onder [..Lopende consulten] te staan. 
 
Afgesloten consulten komen onder [..Gesloten consulten] te staan 
 
Daarnaast kun je overzichten zien van ‘alle’ of ‘gearchiveerde’ consulten. 
 
Met het laatste submenupunt kun je aanvragen verwijderen. 
 

 

 
 

Consult beschrijven 
 

Als je submenupunt ‘Aanvragen consulten’ opent, zie je een lijst met aanvragen die zijn aangemaakt, maar 
die nog niet zijn ingediend. Staat de aanvraag in een oranje band, dan is de aanvraag ingediend geweest en 
teruggezet om iets aan te vullen of te corrigeren. Deze aanvragen hebben extra aandacht nodig. Je kunt 
consultaanvragen openen en bewerken door er op te klikken. 
Staat de leerling niet in de lijst dan moet je dus eerst een consultaanvraag starten. Als je niet weet hoe dat 
moet, bekijk dan de handleiding ‘Invoeren leerlingdossier’, onderdeel ‘Een aanvraag starten’. 
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Hulpvraag invullen 
 

Een geopende consultaanvraag ziet eruit zoals hieronder aangegeven. Informatie is geordend in 
verschillende tabbladen; de op dat moment openstaande tab is wit gekleurd. 
Een belangrijk tabblad is natuurlijk ‘Hulpvraag’. Hier kan de concrete hulpvraag worden beschreven en 
eventueel daaronder worden toegelicht. 
 

 
 

Bij Onderwerp kan de gewenste ondersteuning worden geselecteerd (zie 
fig. links). De meest gebruikte zijn Startgesprek en A&O-traject. 
 
Vervolgens wordt de hulpvraag omschreven en is er ruimte voor 
toelichting. 

 
N.B.: Bij samenwerkingsverband Utrecht PO dient er vóór een andere soort aanvraag altijd éérst een 
startgesprek te zijn geweest met een consulent van het Team Passend Onderwijs (TPO) waar de school bij 
hoort! 
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Bijlagen toevoegen 
 

Tabblad Bijlagen 
In tabblad Bijlagen kunnen documenten aan de Aanvraag worden toegevoegd. Hier zie je twee vakken: het 
bovenste hoort bij het Leerlingdossier (dit hebben we eerder gezien bij ‘Invoeren leerlingdossier’). 
Het onderste vak hoort bij de Aanvraag. Houdt deze goed uit elkaar: het samenwerkingsverband ziet 
namelijk ALLééN de bijlagen uit de aanvraag, NIET de bijlagen in het leerlingdossier! 
 

 
 
Via de grijze knop Kopieer van dossier naar aanvraag tussen de vakken, kunnen documenten uit het 
leerlingdossier gekopieerd worden naar de aanvraag; de knop daarnaast werkt precies andersom. 
 
Via de grijze knop Bladeren onderaan de pagina kunnen documenten rechtstreeks aan de aanvraag worden 
toegevoegd. Deze worden niet automatisch toegevoegd aan het leerlingdossier! 
Gebruik de andere grijze knop in het midden om documenten van de aanvraag naar het leerlingdossier te 
kopiëren. 
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Logboek en Agenda 
 

Tabblad Logboek en agenda 
Via het logboek kunnen (via de blauwe ‘+’) teksten aan de aanvraag worden toegevoegd, zoals opmerkingen, 
extra informatie of vragen, om te communiceren met andere betrokkenen. Denk er wel aan dat er géén 
(notificatie-)berichten worden verstuurd als eer een logboekitem wordt toegevoegd of veranderd! 
 

 
De agenda is vooral bedoeld voor intern gebruik binnen het samenwerkingsverband. 
 

 
 

Uitnodigen van externe betrokkenen 
 

Tabblad Betrokkenen 
In tabblad Betrokkenen zie je allereerst je eigen gegevens verschijnen , als contactpersoon van de 
aanvragende school. 
 
Daarnaast is er een vak waarin je Externen kunt uitnodigen om mee te kijken met de aanvraag. 

 
 
Vooralsnog zijn hier alleen enkele mensen van Fritz Redl als externen uit te nodigen. 
Selecteer een ‘externe’ en vul in de toelichting in wat je van de externe wil. 
Sla dit op met de groene vink linksonder. 
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Indienen van de aanvraag (Actie en status) 
 
Het feitelijk indienen van een aanvraag verloopt via het tabblad ‘Actie en status’, door de Status 
consultaanvraag op ‘Definitief’ te zetten. 
 

Tabblad Actie en status 
Dit tabblad geeft onderin wat algemene informatie over 
de aanvraag. 
 
Als  de ‘Status consultaanvraag’ (selectievak) op 
‘Definitief’ wordt gezet, wordt de aanvraag feitelijk 
ingediend. 
Als de aanvraag aangepast moet worden zet het SWV 
de aanvraag terug naar school (Status wordt op 
‘Onvolledig’ gezet) en is de aanvraag weer aan te 
passen door school. 
 
De categorie Volledig is meer bedoeld voor eigen 
gebruik door de school. 
Deze ‘doet’ verder niets met de aanvraag. 
 

 

 
 

 
 

Verdere afhandeling van de aanvraag bij SWV 
 

Als een consultaanvraag is ingediend, worden er door het samenwerkingsverband verschillende stappen 
genomen: 

1. De aanvraag wordt bekeken op compleetheid juistheid en duidelijkheid van de vraag. 
a. Is de aanvraag niet OK, dan wordt hij teruggezet naar school, met een toelichting waarom. School 

is dan in de gelegenheid om de aanvraag aan te passen. 
b. Is de aanvraag OK, dan wordt hij geaccepteerd en toegewezen aan een van de adviseurs van het 

samenwerkingsverband 
Geaccepteerde consulten zijn voor school zichtbaar onder ‘Lopende consulten’ (zie hierboven) 

2. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de adviseur; deze neemt contact op met de 
school voor verdere stappen. 

3. Het consult wordt afgesloten met een advies; het advies(verslag) wordt toegevoegd aan het 
consult. 
Afgesloten consulten zijn voor school zichtbaar onder ‘Gesloten consulten’ (zie hierboven) 

 

Belangrijk om te weten: Als een aanvraag is ingediend (op definitief is gezet) kan er niet meer zoveel aan 
gewijzigd worden. Bedenk dus dat je de aanvraag eerst helemaal compleet maakt, voordat je hem indient. 
 
Als je in tabblad Betrokkenen andere deskundigen/scholen wil uitnodigen om mee te kijken, moet dat ook 
vóór het feitelijk indienen gebeuren, daarna is dit niet meer mogelijk. 
 
Ga hem niet ‘alvast’ indienen als hij nog niet compleet is! Dit werkt vertragend, omdat niet complete 
aanvragen worden teruggezet naar school. (Dan zijn ze dus ‘niet ingediend’!). 
 
Het logboek kan altijd worden aangevuld. Dit is een middel om boodschappen/informatie over te dragen. 
Let wel op: er worden geen mailnotificaties verstuurd als je hier iets toevoegt / wijzigt. 
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Vervolgconsulten 
 

Soms luidt het advies van een consult dat er een vervolgconsult zou moeten komen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als er een startgesprek is geweest en de conclusie is dat er een A&O-traject 
nodig is. In dat geval dient er een nieuwe consultaanvraag gestart te worden in het leerlingdossier bij 
menupunt [Leerlingen\Overzicht leerlingen (start)], door op Start Consult te klikken. 
 
Een Startgesprek is dus niet ‘om te zetten’ in een traject A&O. Het zijn twee verschillende dingen die na 
elkaar plaatsvinden en allebei afzonderlijk geregistreerd worden (en blijven) in OT. 
Na afloop zal de consulent het advies verwoorden in OT ( in het tabblad Advies, in het Logboek of eventueel 
als Bijlage) en het consult afsluiten. 
 
Het advies van een consult kan ook zijn om een arrangement of een TLV aan te vragen. 
Dit is dus ook een nieuwe aanvraag, géén omzetting. 
Bij menupunt [Leerlingen\Overzicht leerlingen (start)] kun je in het leerlingdossier een nieuw arrangement 
starten door achter het consult op START ARRANGEMENT  te klikken. Er worden dan gegeven overgenomen 
uit het consult. 
 
 

 


