
Aanvraagformulier maatwerk  

Persoonlijke gegevens Akkoord 

Naam   

Magister nummer  

Klas  

Adres  

e-mail  

Niveau  

Maatwerkaanvraag  Akkoord  

Vink aan wat van toepassing 
is. Voeg in een bijlage een 
plan toe waarin je beschrijft 
wat je graag zou willen doen 
en hoe je dit kan bereiken.  
Laat in je plan ook zien over 
welke periode het gaat.  
 
 
 
 
 
 

 Versnellen 

 Vak op een hoger 
niveau  

 Extra opdrachten 
maken voor……. 

 Master Kunstklas 

 Extra vak 

 Iets praktisch in de 
school (kan ook in 
groepsverband). 

 Extra hulp voor een 
vak  

 

Plan van aanpak (vul ook bijlage in)  Akkoord 

Duidelijke vraag   

Motivatie  
(waarom wil je dit?) 

 

Evaluatie momenten 
(met wie overleg je de 
voortgang en wanneer?) 

 

Akkoord leerling-ouder- mentor  

Mentor akkoord 
 
Paraaf 
 
 

  

Vakdocent akkoord 
 
Paraaf 
 
 

  

Ouders akkoord 
 
Paraaf 
 
 

  

Stuur dit formulier en de bijlage aan maatwerk@zuiderlicht.org.  

mailto:maatwerk@zuiderlicht.org


Bijlage maatwerk 

Hoe pak ik het aan? Akkoord 

 Wat moet ik er extra voor doen? Hoe kom ik daar achter? 

 Met wie kan ik overleggen? 

 Van wie heb ik hulp nodig? 

 Wat moet er in het rooster veranderen? 

 Hoe zorg ik dat ik de juiste uitleg/ instructies/ boeken krijg? 

 Versnellen: moet ik alle opdrachten doen of kan het gebundeld 
worden? 

 
 
 

 

 

Wat ga ik doen en wanneer ga ik dat doen? Akkoord 

Wat Wanneer   

  

  

  

  

  
 

In te vullen door het maatwerk loket 

De aanvraag wordt: 
 

 Goed gekeurd 

 Niet goedgekeurd, omdat……………………………………. 
 
 

Toelichting 
 
 
 
 
 

Naam/ datum en Paraaf: 
 
 
 
 
 
 

 

Stuur dit formulier en de aanvraag maatwerk@zuiderlicht.org.  

mailto:maatwerk@zuiderlicht.org


Handleiding aanvraagformulier maatwerk bij maatwerkloket 
 
De route voor een maatwerkaanvraag:   
 

 
 

Persoonlijke gegevens: 

 Hier worden de persoonlijke gegevens van de leerling (van jou dus) ingevuld. 
 
Maatwerkaanvraag: 
Vink aan waar je een aanvraag voor wil doen. Beschrijf in de hbijlage bijvoorbeeld hoe je 
gaat versnellen/ een vak op een hoger niveau volgen. Doe dit uitgebreid! Voeg ook een 
planning toe (zie bijlage): wat ga je doen en wanneer? 
 
Plan van aanpak: 
Duidelijke vraag:  
Beschrijf zo duidelijk mogelijk (in 1 zin) wat jouw vraag is. Bijvoorbeeld: 

 Kan ik wiskunde op kaderniveau volgen? 

 Kan ik iedere twee weken een uur extra uitleg krijgen voor het vak Frans? 

 Kan ik rekenen op 2F versnellen? 
 
Aanleiding en motivatie 
Hier beschrijf je kort waarom je aanvraag voor maatwerk wil doen. Wat is de reden? Je kunt 
aangeven wat versnellen/ vak op een hoger niveau betekent voor jou. Wat levert maatwerk 
je op? Wat zijn jouw doelen? Hoe helpt maatwerk je bij je vervolgopleiding? 
 
Evaluatie momenten 
Eens in de zoveel tijd (tijdens vergaderingen en driehoek gesprekken) wordt het 
maatwerktraject geëvalueerd. Er wordt dan besproken hoe het gaat: Loop op je op schema? 
Kun je het aan? Heeft maatwerk jou (tot nu toe) geholpen? Ga je jouw doelen behalen? 
Beschrijf kort hoe vaak een evaluatiemoment plaats zal vinden en wanneer. Kan je dit 
meenemen in een portfolio of LOB dossier? 
 
Versturen 
Het ingevulde formulier stuur je aan: maatwerk@zuiderlicht.org.  
Succes! 

Leerling vult thuis of op school 
de aanvraag voor maatwerk en 

de bijlage in.

Leerling laat het tekenen door 
ouders en mentor.  

Leerling stuurt de aanvraag en de 
bijlagen naar 

maatwerk@zuiderlicht.org 

Maatwerkloket bestudeert de 
aanvraag en kijkt naar de 

mogelijkheden. Geeft 
terugkoppeling aan leerling, 

ouders en mentor via formulier. 

mailto:maatwerk@zuiderlicht.org

