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DOEKAART ANALYSE & ONDERSTEUNING 

Nr Fase Stappen 
1 Besluit • Het startgesprek is gevoerd. 

• Tijdens het startgesprek is gezamenlijk besloten tot een A&O-
traject. 

2 Aanvraag • De school doet een aanvraag voor een A&O-traject in het 
TOP Dossier (te vinden in de Ondersteuning toolbox). De 
school zet het TOP dossier door in hetzelfde nvieau – extra 
ondersteuning op school. Alle informatie uit de voorgaande 
cyclus wordt meegenomen. De school vult de overige velden 
verder aan en/of past aan waar nodig. Het startgesprek TOP 
dossier wordt gearchiveerd. 

• Het TOP dossier wordt gedeeld worden met het SWV (let op: 
dit is geen aanvraag!). Knop: DELEN MET HET  SWV.  

• Indien het A&O traject zich richt op het analyseren is 
minimaal de fase Waarnemen en waar mogelijk het 
integratieve beeld van de fase Begrijpen ingevuld. 

• Denk ook aan de visie van de leerling en eventuele 
oplossingen die de leerling aanreikt. 

• Indien het A&O traject zich richt op ondersteuning worden de 
doelen van de ondersteuning ingevuld in de fase Plannen, 
onderdeel ontwikkelplan.  

• De overige fases in het TOP dossier worden afgerond totdat 

de school in de ondersteuning toolbox komt.  

• Ouders geven instemming op de aanvraag van het A&O. 

• De school klikt op A&O traject - op bevestigen en vervolgens 

op indienen bij het SWV. De aanvraag voor het A&O traject 

komt binnen bij het betreffende TPO. 

3 Controle 
aanvraag 

• De aanvraag A&O komt binnen bij de consulent van het SWV. 

• De consulent neemt de aanvraag door en checkt of de 
aanvraag compleet is conform de gemaakte afspraken 
(overzicht in dossier) en verslaglegging (logboek). 

• De consulent kent het A&O traject toe of stelt de school 
aanvullende vragen bij onduidelijkheden. 

• De school ontvangt bericht dat het A&O-traject is toegekend 
(zie logboek – tabblad communicatie SWV). 

4 Analyse binnen 
A&O 

• Het startgesprek wordt vervolgd met als doel de hulpvraag en 
de te nemen stappen te verhelderen.  
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• De consulent maakt, op basis van de kijkvraag gekoppeld aan 
de ondersteuningsvraag, een observatieverslag.  

• Het werkdocument en het observatieverslag worden gedeeld 
met school via het logboek in TOP Dossier – tabblad 
bestanden. 

• De school deelt het observatieverslag met ouders, waarbij de 
leerkracht instemt met het delen van het verslag. 

• De school, ouders en de consulent formuleren samen het 
integratief beeld en bepalen samen het vervolg. 

 
Vervolgmogelijkheden:  

→ Ondersteuning (na de analyse): de school formuleert doelen 
in de lopende cyclus van het TOP Dossier. 

→ Basisondersteuning of lichte ondersteuning: het TOP Dossier 
wordt doorgezet naar lichte ondersteuning en de school gaat 
zelfstandig verder. 

→ Extra ondersteuning op school (= arrangement) of extra 
ondersteuning op voorziening (= TLV): de toolbox wordt 
ingevuld en de school vraagt de benodigde ondersteuning 
aan. 

→ Een doorverwijzing naar de jeugdhulp. 

5 Ondersteuning 
binnen A&O 

• Mocht er ondersteuning nodig zijn binnen het A&O traject, 
dan gaat het om een kortdurende interventie gericht op de 
leerkracht/de intern begeleider/de school met als doel 
preventie of snel resultaat. 

• Zowel voor analyse als ondersteuning behoort een observatie 
tot de mogelijkheden. 

• De school formuleert in het TOP Dossier de doelen van de 
ondersteuning. 

• Ouders geven instemming op het ontwikkelplan. 

• Er is altijd sprake van één of meer gesprekken. 
 

Vervolgmogelijkheden:  

→ Basisondersteuning of lichte ondersteuning: het TOP Dossier 
wordt doorgezet naar het niveau - lichte ondersteuning op 
school-  en de school gaat zelfstandig verder.  

→ Extra ondersteuning op school (= arrangement) of extra 
ondersteuning op voorziening (= TLV): de toolbox wordt 
ingevuld en de school vraagt de benodigde ondersteuning 
aan. 

→ Een doorverwijzing naar de jeugdhulp. 

5 Afsluiting De school legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast in logboek. 
Als uitkomst is het vervolg bepaald. 
Na de eindevaluatie archiveert de school het TOP dossier. 

 
Zie de online kennisbank van TOP dossier voor de stappen binnen het TOP dossier 
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https://dotcomschool.zendesk.com/hc/nl 
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