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Hoe werkt het  
RUW Loket? 

Wanneer uw kind ondersteuning nodig heeft, die 
de school niet kan bieden, gaat de school naar het 
RUW Loket. Het RUW Loket is een onderdeel van het 
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio 
Utrecht West (SWVVO- RUW).  In deze brochure leggen 
we uit wat het RUW Loket doet, hoe zij werkt en wat u 
als ouder van het RUW Loket kunt verwachten. 

Voor wie?

Het RUW Loket komt in actie wanneer een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft die de eigen school niet kan 
bieden. Dit kan onder andere zijn wanneer een leerling 
thuiszit, verwijzing naar het praktijkonderwijs of het 
voortgezet speciaal onderwijs wenselijk is of wanneer extra 
ondersteuning in de vorm van Leerwegondersteunend 
Onderwijs nodig is. 

Wat doet het RUW Loket?

Wanneer een leerling, ondersteuning nodig heeft die de 
school niet kan bieden, kan de school terecht bij het RUW 
Loket. 

Advies
Het RUW Loket helpt de school bij het in kaart 
brengen van de problemen en adviseert over 
mogelijke oplossingen. 
Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn dat een 
onderwijsprogramma wordt gemaakt, dat past bij de 
specifieke ondersteuning die de leerling nodig heeft, 
welke met behulp van extra middelen (geld) kan worden 
gerealiseerd. Dit noemen we een arrangement. Het kan 
ook  dat een school voor speciaal onderwijs (mogelijk 
tijdelijk) de specifieke ondersteuning kan bieden. 

Begeleiding
Het RUW Loket ondersteunt de school bij 
het aanvragen van extra ondersteuning 
(arrangementen). 
Wanneer duidelijk is dat extra ondersteuning nodig is, 
kan de school een aanvraag in de vorm van extra budget 
of ondersteuning van een specialist doen bij het RUW 
Loket. De aanvragen voor extra ondersteuning moeten 

aan verschillende voorwaarden voldoen. Het RUW Loket 
helpt de school hierbij. 

Toekenning 
Het RUW Loket besluit of de extra ondersteuning 
(arrangement) wordt toegekend. 
De aanvragen voor extra ondersteuning worden door het 
RUW Loket bekeken en af- of goedgekeurd. 

Doorverwijzing  
Het RUW Loket ondersteunt de school bij het 
aanvragen van een doorverwijzing van een leerling 
naar het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) en 
beoordeeld deze aanvraag. 
Een school heeft toestemming nodig van het 
samenwerkingsverband om een leerling naar het speciaal 
onderwijs te verwijzen. Hiervoor moeten scholen een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het RUW 
Loket. Het RUW Loket bekijkt deze aanvraag en wanneer 
zij akkoord zijn wordt de Toelaatbaarheidsverklaring 
afgegeven.

Hoe werkt het RUW Loket?

Zorgcoördinatoren
Bij het RUW Loket kunnen de zorgcoördinatoren van de 
scholen terecht. Zij zijn op scholen het aanspreekpunt 
voor bijvoorbeeld mentoren, wanneer het met de leerling 
niet goed gaat en ondersteuning nodig is. 
Een zorgcoördinator van een school gaat met een vraag 
naar het RUW Loket. Bij het RUW Loket wordt gekeken 
wat er aan de hand is en wordt actie ondernomen. 

In de basis waar het kan
Binnen samenwerkingsverband Regio Utrecht West 
proberen de scholen  zo veel mogelijk leerlingen op 
de eigen school de ondersteuning te geven die ze 
nodig hebben.  Dit noemen we basisondersteuning. 
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Bemensing RUW Loket
Het RUW Loket bestaat uit de directeur van het 
Samenwerkingsverband, een coördinator en een expert 
op het gebied van gedragsproblematiek.  Afhankelijk 
van wat er speelt bij de leerling die extra ondersteuning 
nodig heeft, worden andere deelnemers betrokken. 
Bijvoorbeeld van de Leerplicht, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, van het speciaal onderwijs, de geestelijke 
gezondheidszorg , het samenwerkingsverband primair 
onderwijs of andere deskundigen. 

Groot Overleg
Wanneer het om een ingewikkelde ondersteuningsvraag 
gaat, waar vanuit verschillende kanten naar gekeken 
moet worden, organiseert het RUW Loket een Groot 
Overleg (GO). Het RUW Loket nodigt hiervoor mensen uit 
die vanuit hun expertise kunnen helpen. Bij dit overleg 
bent u als ouder net als uw kind en de zorgcoördinator 
aanwezig. In dit overleg wordt een plan gemaakt en 
worden vervolgafspraken gemaakt.  U als ouder bent 
hierbij betrokken. 

Het kan ook zijn dat een Groot Overleg niet nodig is en 
dat de zorgcoördinator met advies vanuit het RUW Loket, 
samen met de school zelf  een aantal acties onderneemt 
om de leerling te helpen.  

Naast het Groot Overleg wat het RUW Loket organiseert, 
doet zij nog meer. Er wordt bij voorbeeld overlegd met 
de zorg coördinatoren van de scholen om te kijken wat er 
speelt op de scholen en hoe zaken lopen. 

Permanente Commissie Leerlingenzorg en de Commissie 
Toelaatbaarheidsverklaring
Binnen het RUW Loket zijn diverse commissies actief, 
vaak met een speciale taak. Zoals de Commissie die 
de aanvragen voor het speciaal onderwijs beoordeelt 
of de Permanente Commissie Leerlingenzorg waar 
aanvragen voor leerwegondersteunend onderwijs of 
praktijkonderwijs worden bekeken. 

Wat kan u als ouder van het RUW Loket 
verwachten?

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, loopt het 
contact hierover, net als bij andere vormen van begeleiding 
via de school. De docent/mentor en de zorgcoördinator 
zijn verantwoordelijk voor de communicatie met u als 
ouder. 
Wanneer u als ouder wordt uitgenodigd voor het Groot 
Overleg loopt het contact hierover via de school. De 
uitnodiging krijgt u van het RUW-Loket. 

Mocht u vragen hebben over de ondersteuningsroute van 
het Samenwerkingsverband of het RUW-Loket dan kunt 
u bij het RUW-Loket terecht (coordinator@swvo-ruw.nl). 
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