
2021 t/m

Week 18 
ma 3 t/m vrij 7 mei Meivakantie

Week 24
ma 10 jun Pinkstermaandag

Week 29
ma 4 jul - 16 aug

Zomervakantie

Week 34
maandag 23 augustus

ZIJ-INSTROOMMOMENT 1 
na de zomervakantie

Week 8 
ma 17-2  t/m vrij 21-02 Voorjaarsvakantie

Week 42
ma 12 t/m vrij 16 okt Herfstvakantie

Tijdpad zij-instroom
VO naar VSO
2020 - 2021

Week 34
ma 17t/m vrij 21 aug

ZIJ-INSTROOMMOMENT 1
na de zomervakantie

Week 43
maandag 19 oktober

Week 44
Uiterlijk maandag 26 oktober

Week 51
Uiterlijk maandag 14 december

ZIJ-INSTROOMMOMENT 2 
na de herfstvakantie          

Indienen volledig dossier* voor TLV aanvraag zij-instroom 3 na de 
kerstvakantie

Indienen volledig dossier* voor TLV aanvraag zij-instroom 4 na de 
voorjaarsvakantie

Week 52 ma 21-12-2020  

Week 1 vrijdag 1-1-2020 

Week 2
maandag 4 januari

ZIJ-INSTROOMMOMENT 3 
na de kerstvakantie

Week 9
maandag 1 maart

Week 9
Uiterlijk maandag 1 maart

ZIJ-INSTROOMMOMENT 4 
na de voorjaarsvakantie     

Indienen volledig dossier* voor TLV aanvraag zij-instroom 5 na de 
meivakantie

Week 19
maandag 10 mei

Week 20
Uiterlijk maandag 17 mei

ZIJ-INSTROOMMOMENT 5 
na de meivakantie 

Indienen volledig dossier* voor TLV aanvraag zij-instroom 1 na de 
zomervakantie

* Noodzakelijke bijlagen voor de eerste aanvraag toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs 
bij Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Bijlagen:  
1.  Recente evaluatie OPP met handelingsdeel ondertekend door school, ouders en leerling   
 als deze ouder is dan 16 jaar.   
2.  Documenten schoolresultaten  
3.  Verslaglegging van hulp ingezet op school (denk aan ouder kind adviseur en/of begeleider  
 passend onderwijs)  
4.  Verslaglegging van hulp ingezet door derden (zoals onderzoeken en hulpverlening)  
5.  Oki doc  
6.  Absentie en verzuim overzichten  
7.  Schorsingsbrieven indien van toepassing  
8.  Medische verklaring indien er een medische grondslag is voor ondersteuning binnen   
 voortgezet speciaal onderwijs en/of bij aanvragen voor midden of hoger 
 bekostigingscategorieën    
9.  Overzicht logboek items   

Scholen zijn verplicht de ouders (of de leerling vanaf zestien jaar) te informeren over het doorsturen van 
gegevens. 
 


