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Inleiding vooraf 
 
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 arrangementen 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 
- Een consultaanvraag in te dienen 
- Een tlv-aanvraag in te dienen 

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

menupunt [Help\Handleidingen]. 

 

Let op: Al enige tijd verloopt het arrangeren bij SWVUtrecht PO altijd via een consulent. Voorafgaand aan het 

indienen van de aanvraag dient via tabblad Betrokkenen dus een consulent uitgenodigd te worden om met de 

aanvraag mee te kijken én om in te stemmen met het arrangement (zie inhoudsopgave hieronder:  Uitnodigen 

van betrokkenen). De consulent meldt dit in het logboek en aan de ib’r. Pas daarná mag de aanvraag worden 

ingediend (op definitef gezet te worden). 

  

 
Tenslotte: Binnen OT zijn de menu-items in de blauwe balk 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-+’ ! 
 

 
 
De menubalk is veranderd t.o.v. vorig jaar. 

- Enkele menupunten zijn wat anders geformuleerd (met name ingekort) 
- ‘Invoeren leerling’ en ‘Leerlingdossiers’ zijn nu samengevoegd onder menupunt ‘Leerlingdossiers’ 
- Zaken die te maken hebben met Arrangementen zijn nu ondergebracht bij drie (functionele) 

menupunten 
Zie ook verdere uitleg in het vervolg van deze handleiding. 
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Onderstaande inhoudsopgave bevat links, zodat je met ‘Ctrl-Klik’ direct naar het gewenste onderdeel kan. 
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Het invullen en indienen van aanvragen arrangementen 
 
Binnen het samenwerkingsverband kunnen arrangementen worden aangevraagd voor ondersteuning van 
leerlingen op school. In de aanvraag kun je specificeren om wat voor soort arrangement het gaat. 
 

Uitgangspunt: Je hebt voor de leerling al een leerlingdossier aangemaakt én een aanvraag 
arrangement gestart (via menupunt [Leerlingdossiers\Open 1Loket leerlingdossiers: tabblad 
Consulten en arrangementen]). 

Is dit niet het geval, doe dat dan eerst! Bekijk zo nodig de aparte handleiding ‘Invoeren leerlingdossier’ via onze 

website. 

 
 
Om een aanvraag in te dienen ga je vervolgens naar menupunt [Arrangementaanvragen/registraties]. Bijna 
alles wat met arrangementen te maken heeft is hier ondergebracht. 
 

 
Bij submenupunt ‘Aanvragen arrangementen’ 
kun je aangemaakte arrangementaanvragen 
openen (er op klikken), bewerken en indienen 
(zie hieronder). 
 
Menupunten daaronder volgen het proces van 
de aanvraag: 
 
Als een aanvraag is ingediend (Status op 
definitief gezet) is hij terug te vinden bij 
‘Arrangementen ter besluitvorming SWV’ 
 
Als er een besluit is genomen zie je dit terug 
onder Arrangementbesluiten 
 
Daarna volgen enkele submenupunten die de 
‘fase’ aangeven van arrangementen ná het 
besluit (verlopen, gesloten, gearchiveerd). 
 
Het Totaaloverzicht geeft alleen een lijst, hier 
kunnen arrangementen niet geopend worden. 
 
Tenslotte een menupunt om aanvragen te 
verwijderen. 

 

 
 

Arrangement beschrijven 
 

Als je submenupunt ‘Aanvragen arrangementen’ 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 arrangementaanvragen openen en bewerken door er op te klikken. 
Staat de leerling niet in de lijst dan moet je dus eerst een arrangementsaanvraag starten. Als je niet weet 
hoe dat moet, bekijk dan de handleiding ‘Invoeren leerlingdossier’, onderdeel Starten 
arrangementaanvraag. 
 

https://swvutrechtpo.nl/onderwijs-transparant/
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N.B.: Bij samenwerkingsverband Utrecht PO dient er vóór het aanvragen van een arrangement altijd éérst 
een startgesprek te zijn geweest met een consulent van het Team Passend Onderwijs (TPO) waar de school 
bij hoort! 
 

 

 

Hieronder zie je de tabbladen van een geopende arrangementaanvraag. 
 

 
 
Achter deze tabbladen zitten gegevens die nodig zijn voor de aanvraag. Een deel daarvan is overgenomen uit 
het leerlingdossier (met name ‘Leervorderingen’, ‘Leerling, school, ouders/verzorgers’). Een deel daarvan 
moet nog worden ingevuld (een belangrijke is natuurlijk ‘Arrangementbeschrijving’). 
 
Tabblad ‘Ondertekening’ is bedoeld voor school. Dit kan geprint worden om te laten ondertekenen en op 
school te bewaren. Het SWV heeft deze handtekening niet nodig. 
 
Tabblad ‘Ontwikkeling en gedrag’ wordt door SWV Utrecht PO niet gebruikt (hoeft dus ook niet ingevuld te 
worden). 
 
Op de overige tabbladen, waar iets ingevuld moet worden, gaan we hieronder expliciet in. 
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Aangeven arrangementsoort en duur 
 

Tabblad Arrangementbeschrijving 
 
Hieronder is een deel van het tabblad Arrangementbeschrijving weergegeven. 

 
 
Hier dient aangegeven te worden wat voor soort arrangement wordt aangevraagd. De belangrijkste 
mogelijkheden om uit te kiezen zijn: 

- Extra Ondersteuning   (ondersteuning op school) 
- EO Magis    (tijdelijke plaatsing in hoogbegaafdheidsklas) 
- Overstaparrangement so naar bo (neem eerst contact op met consulent van jouw TPO) 
- Overstaparrangemnt sbo naar bo (neem eerst contact op met consulent van jouw TPO) 
- Overstaparrangement Taalschool (neem eerst contact op met consulent van jouw TPO) 
- Arrangement Cluster  (neem eerst contact op met consulent van jouw TPO) 
- …… 

 
Er zijn nog enkele andere opties mogelijk, met name aanvragen van tlv’s maar in dit document gaan we daar 
niet op in. Er is een afzonderlijke handleiding opgesteld voor het aanvragen van tlv’s, zie onze website. 
De procedure voor het aanvragen van een Arrangement Cluster is ook anders dan normaal. Via dezelfde link 
vindt je hiervoor een afzonderlijke handleiding. 
 
Vervolgens dient aangegeven te worden of het gaat om een nieuwe aanvraag of om een verlenging van een 
eerdere toekenning. 
Tenslotte kan het uitstroomperspectief van de leerling worden aangegeven, eventueel met een toelichting 
daaronder. 
 

 

 

Tabblad Arrangementbeschrijving (vervolg) 
 
Onderaan de pagina is ruimte om aan te geven wat de duur van het arrangement is en wat de gewenste 

start- en einddatum zijn. 
 
Datum eerste evaluatie ligt doorgaans een maand vóór de 
einddatum. Dit is technisch ook een verplicht veld, maar voor 
ons samenwerkingsverband niet essentieel. 
 
 

 

 

https://swvutrechtpo.nl/onderwijs-transparant/
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Extra Ondersteuning (en Magis) 
 

Tabblad Arrangementbeschrijving (vervolg; Extra Ondersteuning) 
 
Een Arrangement Extra Ondersteuning kan heel breed zijn, in dit tabblad kan omschreven worden welke 
ondersteuning wordt aangevraagd en wat daar de (verwachte) kosten van zijn. 
Het opgeven van kosten is een essentieel en verplichte onderdeel van de aanvraag; hierop wordt de 
uitbetaling aan de besturen gebaseerd. Worden er geen kosten opgegeven, dan vindt geen verrekening 
plaats! 
 
Met betrekking tot de gevraagde ondersteuning is recent binnen swv Utrecht afgesproken om hier alleen 
algemene doelen op te nemen, bijvoorbeeld voor de leerkracht, de groep, de school. Individuele 
leerlingdoelen moeten zijn opgenomen in het (verplichte) opp en hoeven niet herhaald te worden in dit 
tabblad. 
 
Hieronder gaan we op beide onderdelen in. 

 

 

Tabblad Arrangementbeschrijving (vervolg: Extra Ondersteuning 2) 
 
Benodigde ondersteuning 

Met de blauwe ‘+’ kun je (meerdere) regels toevoegen.  
 

Geef hier aan: 
- op welk vlak de ondersteuning ligt 
(categorie, selectievak); 
- of het gaat om Interne of Externe 
ondersteuning, of EO_Magis (subcategorie, 
selectievak); 
- wat de beginsituatie is, wat de beoogde 
doelen zijn en wie welke acties gaat 
ondernemen (tekstvakken). Het formuleren 
van goede doelen is uiterst belangrijk. Deze 
worden na afloop geëvalueerd. 
Sla het overzicht op via de groene vink (of 
cancel de invoer met de blauwe return) 
onderin het vak. 
 

Nogmaals: Met betrekking tot de gevraagde ondersteuning is recent binnen swv Utrecht afgesproken om 
hier alleen algemene doelen op te nemen, bijvoorbeeld voor de leerkracht, de groep, de school. Individuele 
leerlingdoelen moeten zijn opgenomen in het (verplichte) opp en hoeven niet herhaald te worden in dit 
tabblad. 
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Tabblad Arrangementbeschrijving (vervolg: Extra Ondersteuning 3) 
 
Verwachte kosten 

 
 
 
Met de blauwe ‘+’ kun je (meerdere) regels toevoegen.  
 

 
 
Selecteer vervolgens in het eerste vak het juiste Artikel, de mogelijkheden zijn: 

- EO Extern AB Dienst ZML  (Uitvoerder = De Onderwijsbegeleiders) 
- EO Extern Fritz Redl  (Uitvoerder = Fritz Redl) 
- EO Extern Kleine Prins  (Uitvoerder = De Kleine Prins) 
- EO Extern Overig   (Er is een andere externe uitvoerder) 
- EO Intern   (School voert arrangement intern uit) 
- EO_Magis   (tijdelijke plaatsing in hoogbegaafdheidsklas) 

 
In één arrangement kunnen verschillende artikelen gecombineerd worden, door met de blauwe ‘+’ regels 
toe te voegen. 
 
Vul het aantal uren in én het bedrag per uur (bv. 20 uur; € 30,00); het programma berekent dan de totale 
kosten (€ 600,00). Sla het overzicht op via de groene vink (of cancel de invoer met de blauwe return) onderin 
het vak. 
Let op: voor artikel EO_Magis hoeven vooralsnog géén kosten te worden opgegeven! Deze blijven 0,00 
 

 
 

Toevoegen van bijlagen 
 

Tabblad Bijlagen 

 
Voor de aanvragende school bestaat tabblad Bijlagen uit twee delen: 

- Overzicht van bijlagen bij het leerlingdossier in het bovenste vak: Deze bijlagen zijn verzameld in het 
leerlingdossier, zoals je dat bij [Leerlingen\Overzicht leerlingen (start)] ziet. 

- Overzicht bijlagen bij de aanvraag in het onderste vak: Deze bijlagen zijn opgenomen in de 
aanvraag 

 
Belangrijk om te weten: Als een aanvraag wordt ingediend, ziet het samenwerkingsverband alléén de 
bijlagen in de aanvraag in het onderste vak, dus NIET die in het leerlingdossier! Controleer dit dus goed! 
 
Hieronder laten we zien hoe bijlagen toegevoegd kunnen worden en hoe bijlagen van het leerlingdossier 
gekopieerd kunnen worden naar de aanvraag en andersom. 
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Tabblad Bijlagen (vervolg) 
 
Met behulp van de grijze knoppen kunnen (via de vierkantjes) geselecteerde bijlagen gekopieerd worden 
tussen leerlingdossier en aanvraag. 
 

 
 

 
 

 
 
Bijlagen kunnen aan de aanvraag toegevoegd worden via de knop ‘Bladeren’ en bestanden te selecteren 
vanaf de computer. 

 
Wil je ze óók toevoegen aan het leerlingdossier, dan kan dat zoals hierboven is weergegeven via de grijze 
knop. 
 

 
 

 
 

Belangrijk om te weten: Voor verschillende soorten aanvragen zijn verschillende documenten vereist: 
 
Voor een aanvraag Extra Ondersteuning (nieuw of verlenging) zijn dit: 

- Een recent OPP (met daarin minimaal het uitstroomperspectief, stimulerende en belemmerende 
factoren, een recente beschrijving van wat er voor/met de leerling al is ondernomen) 

- Een offerte (bij externe ondersteuning) of een urenverantwoording (bij interne ondersteuning) 
- Een verslag van het startgesprek met een consulent van het SWV 

 
Voor een Magis-aanvraag is vooraf al uitgebreid contact geweest met het SWV. Daarin wordt aangegeven 
wat de vereisten zijn. 
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Toevoegen van bijlagen aan een ingediende aanvraag 
 

Tussen het indienen en het besluit kunnen op bovenstaande wijze geen 
bijlagen worden toegevoegd, het vakje Bladeren is dan grijs. 
 
Via de weg hiernaast kan dat wél! 
En dit werkt ook op andere momenten in het proces.  
 

 
 

Uitnodigen van betrokkenen 
 

Tabblad Betrokkenen 
 
In dit tabblad kunnen (externe) betrokkenen worden uitgenodigd om mee te lezen met de aanvraag, 
bijvoorbeeld voor advisering. Er zijn verschillende typen betrokkenen die uitgenodigd kunnen worden, deze 
zijn ondergebracht in verschillende overzichtsvakken: 

- Overzicht betrokken adviseurs 
- Overzicht betrokken scholen 
- Betrokken bovenschoolse voorzieningen 
- Overzicht betrokken externen 

 
Hieronder gaan we daar verder op in. 
 
Opmerking vooraf:  

- Let op: sinds enige tijd is het voor het aanvragen van arrangementen altijd nodig om eerst een 
consulent uit te nodigen! 

- Verzoeken tot inzage via dit tabblad kunnen alleen gedaan worden in de ‘voorfase’, als de aanvraag 
nog niet is ingediend; bij ingediende aanvragen kunnen dus geen inzageverzoeken meer worden 
toegevoegd. 

- Inzages via dit tabblad worden automatisch beëindigd als er over de aanvraag een besluit wordt 
genomen. 
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Tabblad Betrokkenen (vervolg) 
 
In vak Overzicht betrokken Adviseur kunnen (meerdere) uitnodigingen worden verstuurd om mee te kijken 
met een aanvraag, dmv de blauwe ‘+ ‘ linksonder. 
 

 
 
Van belang is om in vak Adviseur áltijd een regel te selecteren! Als dit vak leeg is bij opslaan ontvangt 
niemand de mailnotificatie en kan niemand meekijken. 
Er zijn verschillende uitnodigingsopties. Voor een arrangementsaanvraag kies je altijd iemand van je eigen 
TPO. 
 
Bij Toelichting kun je de reden van het verzoek aangeven. 
Momenteel zijn er bij SWV Utrecht PO een drietal redenen om adviseurs inzage te verlenen: 

- Het mee laten kijken van een consulent ihkv arrangeren 
Let op: de aanvraag mag pas ingediend worden als deze compleet is én de consulent het 
arrangement heef toegekend (aangegeven in het logboek)! 

- Het mee laten kijken van een consulent ihkv de pilot Magis (hoogbegaafdenonderwijs) 
- Het mee laten kijken van een consulent vanwege specifieke deskundigheid 

Vermeld duidelijk wat de bedoeling is. 
 
Let op: Als je een consulent buiten je TPO bij de aanvraag wil betrekken (bijvoorbeeld vanwege specifieke 
deskundigheid), doe dat dan via een consulent van je eigen TPO en vermeldt dit duidelijk in de toelichting! 
 
Het verzoek om mee te kijken wordt direct verstuurd als dit opgeslagen wordt met de groene vink! 
De aanvraag hoeft en mag dan niet op definitief gezet worden, want de aanvraag is nog niet compleet. 
 
De betreffende consulent zal contact opnemen met de aanvrager over het verdere verloop en afhandeling 
van het verzoek. De consulent geeft aan of een arrangement wordt toegekend én wanneer deze formeel kan 
worden ingediend. 
 
Belangrijk om te weten: 
Op dát moment is het arrangement toegekend en hoeft niet gewacht te worden op het formele besluit in 
OT! Dit formele besluit dient alleen nog voor de administratieve/financiële afhandeling! 
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Tabblad Betrokkenen (vervolg) 
 
Voor de andere categorieën betrokkenen geldt hetzelfde als voor de adviseurs hierboven. 
Via de blauwe ‘+’ kunnen meerdere uitnodigingen tot inzage worden verstuurd. 
 

 
Zorg er ook hier voor dat er in het vak Betrokkene een naam komt te staan en dat in de toelichting wordt 
aangegeven wat de bedoeling is. Het is raadzaam om vóóraf contact te hebben met degene die je wil 
uitnodigen. 
 
De betreffende betrokkene zal contact opnemen met de aanvrager over het verdere verloop van het 
verzoek. 
 
Beëindigen inzage 
De aanvrager én de betrokkene kunnen de inzage beëindigen door een Datum einde inzage in te geven. Na 
die datum is de inzage dan gesloten. 
Zoals eerder gezegd: de inzage wordt automatisch gesloten als over de aanvraag wordt besloten door het 
SWV. 
 

 
 

Uitstapje: Accepteren van verzoeken tot inzage 
 

Even een zijstapje hoe betrokkenen de inzage kunnen accepteren. Zijstapje omdat het niet echt hoort bij de 
handelingen van de ‘aanvrager’. Toch is het handig als de aanvrager weet hoe dit werkt, om uit te kunnen 
leggen aan een eventuele externe betrokkene. Maar ook: aanvragende scholen kunnen zelf ook meekijk-
verzoeken krijgen! 
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Zaken die te maken hebben met Inzage van aanvragen van anderen 
zijn ondergebracht bij menupunt [Inzage arrangementen]. 
 
De inzage verloopt via twee stappen: 
 
1. Bij submenupunt [..\Uitnodigingen inzage arrangementen]  moet 
de uitnodiging eerst worden geaccepteerd. Via het potloodje voor 
de naam kun je bij ‘Deze uitnodiging tot inzage is:’ kiezen voor 
geaccepteerd (of afgewezen). 
 

2. Na acceptatie verhuist de inzage naar submenupunt […\Arrangementaanvragen ter inzage]. Hier 
kun je de verschillende tabbladen van de aanvraag raadplegen. 
In tabbladen Logboek en agenda en Bijlagen kun je zaken toevoegen. 
Als je toevoegingen doet is het goed om dit aan de aanvrager te laten weten. Dit gaat niet 
automatisch via mailnotificaties of iets dergelijks. 
 

3. In tabblad Betrokkenen ín de aanvraag kun je je eigen inzages (via het potloodje voor je naam) 
beëindigen, door een einddatum inzage op te geven. 

 
Tot zover het uitstapje. 
 

 
We gaan terug naar de tabbladen in de aanvraag. 
 

Uitvoerder selecteren 
 

Tabblad Uitvoering 
 
Voordat de aanvraag ingediend wordt is het van belang om te selecteren wie het arrangement gaat 
uitvoeren in tabblad Uitvoering. Voor arrangementen is dat altijd de aanvragende school zelf. Het maakt niet 
uit of de school hiervoor weer iemand anders inhuurt (bijvoorbeeld een ambulant begeleider, een 
kindercoach), de school blijft de uitvoerder van een arrangement. Dit is belangrijk, omdat alleen de hier 
opgegeven uitvoerder het tabblad Evaluatie te zien krijgt en kan invullen! 
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Verplichte velden / actie vereist 
 

Verplichte velden / actie vereist 
 
Soms weigert OT om een aanvraag op te slaan, of om hem in te dienen. De aanvraag is dan nog niet correct 
of compleet. Als er extra actie vereist is geeft OT vaak een signaal door tabbladen en/of velden oranje te 
kleuren, hier moet dan nog iets ‘gebeuren’. Het is zaak om hier goed op te letten., want zolang dat niet is 
aangepast weigert OT dus om de gegevens op te slaan. 
 
Hieronder zie je bijvoorbeeld dat in tabblad Arrangementbeschrijving nog iets gedaan moet worden. 

 
 

 

Verplichte velden / actie vereist (vervolg) 
 
Veel voorkomend is dat vergeten wordt om in tabblad Leerling, school, ouders/verzorgers aan te geven of 
ouders/verzorgers en Leerling akkoord zijn met het indienen van de aanvraag, helemaal onderaan dat 
menupunt (scrollen!). 
 

 
Als je 2x ‘Ja’ selecteert hoeft er verder 
niets ingevuld te worden in de 
toelichtingsvakken; als je ‘Nee’ 
selecteert wel. 
Toestemming van leerlingen is in ons 
geval eigenlijk nog niet van toepassing. 
Je kunt ‘Ja’ selecteren, of ‘Nee’ met als 
toelichting ‘nvt’. 
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Indienen van de aanvraag 
 

Tabblad Actie en status 
 
Als de aanvraag helemaal compleet is kun je hem indienen bij het samenwerkingsverband. Dit werkt via 
tabblad Actie en status, waar je bij Status arrangementsaanvraag ‘Definitief’ moet selecteren. 

 
 
Er wordt nog gevraagd of je dit zeker weet en dat is natuurlijk zo. 
Zie je de status op ‘Onvolledig’ of ‘Volledig’ staan, dan is die aanvraag dus nog niet ingediend! 
 
Een ingediende aanvraag verhuist van menupunt 
[Arrangementaanvragen/ registratie \Aanvragen/registreren van arrangementen] 
naar menupunt [Arrangementaanvragen/ registratie \Arrangementen ter besluitvorming SWV]. 
Alle aanvragen die hier zichtbaar zijn, zijn dus ingediend. In een ander tabblad, Logboek en Agenda, kun je 
zien of en wanneer de aanvraag is geagendeerd bij de commissie. 
 

 

Besluitvorming SWV 
 

Ter besluitvorming SWV 
 
Als de arrangementsaanvraag is ingediend worden binnen het SWV enkele stappen ondernomen. 
 
Ingediende aanvragen worden binnen het SWV nagelopen op (technische) compleetheid. 

- Aanvragen die niet compleet zijn worden teruggezet naar school, om aanpassingen te doen en de 
aanvraag opnieuw in te dienen. 

- Aanvragen die compleet zijn worden op de agenda van de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) 
geplaats ter inhoudelijke beoordeling en besluit. 

In beide gevallen krijgt de aanvragen hiervan een automatische mailnotificatie. Hierin wordt het OT-ID van 
de aanvraag vermeld, zodat je de aanvraag kan opzoeken binnen je eigen OT-omgeving. 
 
Als een aanvraag geagendeerd is, is dit in de aanvraag zichtbaar in tabblad Logboek en agenda, bij onderdeel 
Agenda én bij menupunt [Leerlingen\Agendaoverzicht]. 
 
Opmerking: in sommige perioden (bv voor de zomervakantie) worden vaak veel aanvragen ingediend. Die 
kunnen niet allemaal tegelijk in behandeling worden genomen. Er kan dus wat tijd zitten tussen het 
indienen, in behadeling nemen en besluiten. 
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Besluit en administratieve afhandeling 
 

Ter besluitvorming SWV (vervolg) 
 
Zoals eerder opgemerkt wordt een arrangement na gesprekken mét de consulent toegekend dóor de 
consulent. Het indienen is alleen nog nodig voor de formele administratieve/financiële afhandeling. 
 
De aanvrager krijgt via een mailnotificatie bericht dat er een besluit is genomen.; in tabblad Besluit is de 
toekenning zichtbaar gemaakt. 
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Na toekenning Arrangement Extra Ondersteuning 
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Na toekenning door het SWV dient de aanvrager nog enkele stappen te ondernemen. Dit houdt in dat het 
arrangement Extra Ondersteuning geactiveerd wordt door binnen OT de uitvoering te bevestigen. Alles wat 
met uitvoering te maken heeft is ondergebracht bij menupunt [Uitvoering]. 
 

 
1. De aanvragende school wordt (of is) geselecteerd als 
Uitvoerder (in tabblad Uitvoering). 
Als dit nog niet is gebeurd, kun je dit alsnog doen bij 
submenupunt […\Invullen of aanpassen uitvoerder]! 
 
2. De uitvoering wordt bevestigd bij submenupunt 
[…\Bevestigen uitvoering arrangementen]. Bevestig de 

uitvoering met een vink én vul de juiste start- en einddatum in. Let vooral ook op de correcte 
startdatum! Sla op met de blauwe icoon links-boven. 
 

3. Het arrangement verhuist dan naar het laatste submenupunt […\Arrangementen in uitvoering] 
waar er verder gewerkt kan worden in de verschillende tabbladen. 
 

 
 
Hier dient het arrangement ook geëvalueerd te worden in het toegevoegde tabblad Evaluatie 
Bij het aanvragen van een nieuw arrangement is evaluatie van het oude arrangement verplicht! 
Het aanvragen van een nieuw arrangement of een verlenging kan direct vanuit het tabblad 
Evaluatie worden geïnitieerd. 
 

 
 
In tabblad ‘Actie en status’ kan een afgerond 
arrangement gesloten worden door de status 
op ‘Definitief’ te zetten. 
Let op: Gesloten is echt gesloten, dit kan niet 
hersteld worden! 
 
 
 
 
 
 

 
Is het arrangement niet zichtbaar bij [Uitvoering\Arrangementen in uitvoering], dan kan het zijn dat de 
startdatum verkeerd is ingevoerd (ligt in de toekomst). Kijk dan bij submenupunt […\Arrangementen 
wachtend op uitvoering] en pas de startdatum aan. 
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Als een arrangement niet (juist) in uitvoering wordt genomen komt hij uiteindelijk terecht bij menupunt 
[Arrangementen \Verlopen arrangementen]. 
Hier kan het arrangement dan alleen nog maar geëvalueerd en afgesloten worden. 
 

 

 

Afsluiten en archiveren van een arrangement 
 

 
 
 

Bij menupunt 
[Arrangementen\Arrangementen in 
uitvoering] kan een afgerond arrangement 
worden afgesloten., door in tabblad Actie en 
status de Status sluiten arrangement op 
‘Definitief’ te zetten. 
 
Let op 1. Afgesloten is echt afgesloten! Daarna 
kunnen er geen wijzigingen meer worden 
doorgevoerd; een gesloten arrangement kan 
niet worden heropend. 
 
Let op 2. Om een arrangement te kunnen 

afsluiten moet er een concluderende eindevaluatie zijn gedaan in tabblad Evaluatie. 
 
 

Na afsluiten verhuist een arrangement naar menupunt 
[Arrangementen\ Gesloten arrangementen], waar het 
arrangement gearchiveerd kan worden door in tabblad Actie 
en status de Status archiveren op ‘Definitief’ te zetten. 
 
Na archiveren verhuist een arrangement naar menupunt 
[Arrangementen\ Gearchiveerde arrangementen]. 
 
 
Na Afsluiten en Archiveren wordt er om privacy-redenen 
steeds minder informatie in de overzichten getoond. Deze 
informatie is ook niet zomaar terug te halen 
 
Met het laatste menupunt kun je arrangementsaanvragen 
verwijderen. 
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Waar zijn arrangementen terug te vinden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijstransparant is zo opgebouwd dat de plaats waar aanvragen/arrangementen zijn terug te vinden in 
de menustructuur, afhankelijk is van de ‘fase’ waarin deze verkeren. 

 
 
Bij [Arrangementen] vind je de arrangementen terug van aanvragen, besluit tot en met archiveren. 
Bij [Uitvoering] vind je arrangementen terug die op dat moment actueel zijn en worden uitgevoerd. 
 
Bij [Arrangementen\Totaaloverzicht arrangementen] zie je een generieke lijst met gestarte arrangementen, 
zolang ze nog niet gearchiveerd zijn. 
Let op: je kunt hier de regels niet openen, daarvoor moet je naar de specifieke menupunten! 
De lijst is soms handig om te bekijken of er überhaupt een aanvraag of arrangement loopt. 
 
 


