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Procedure toelaatbaarheidsverklaring VSO 
Ingangsdatum: 1 augustus 2022 
 
 

1. Fasen in procedure TLV VSO 
De procedure voor het aanvragen en behandelen van een toelaatbaarheidsverklaring VSO doorloopt de 
volgende fasen:  
 

Fase Omschrijving Door  

0 Voorbereiding Aanvragende school 

1 Aanvraag indienen Aanvragende school 

2 Advisering 1e en 2e deskundige samenwerkingsverband 

3 Besluitvorming Directeur-bestuurder SWV 

4 Afronding en communicatie Secretariaat SWV 
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Fase 0: Voorbereiding 
 

 
De voorbereiding wordt gedaan door de aanvragende school. Hieronder valt: 

• in behandeling nemen van een aanmelding (nieuwe leerling) of signaleren van extra 
ondersteuningsvraag (zittende leerling); 

• zittende leerling: opstellen en evalueren OPP; 

• zittende leerling: inzet ondersteuningsstructuur (incl. netwerkpartners); 

• mogelijk: consultatie Onderwijsloket – in ieder geval bij verwijzing VO-VSO; 

• mogelijk: inzet maatwerkbudget in VO 

• mogelijk: collegiaal overleg met andere scholen VO en/of VSO (zie tabel 1). 
 
 

 
Tabel 1: Kwaliteitsafspraken voor collegiaal overleg 
 
Het collegiaal overleg kan een middel zijn om een TLV-aanvraag te onderbouwen. Immers, de kern 
van de onderbouwing is ‘zijn er mogelijkheden voor een passend onderwijsaanbod binnen regulier 
onderwijs?’ Daarbij is het van belang dat er kwalitatief goede overleggen worden gevoerd. Hiervoor 
hebben we binnen ons samenwerkingsverband de volgende afspraken gemaakt: 
 
Het collegiaal overleg voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden: 

- Het collegiaal overleg is een oriënterend gesprek, waarin de mogelijkheden van de 
ondersteuningsstructuur van regulier VO nader worden verkend. Het besluit ‘wel/geen TLV-
aanvraag’ is op dat moment (nog) niet genomen; 

- het gesprek vindt telefonisch of in een persoonlijk gesprek plaats (niet schriftelijk); 
- de basis van het gesprek zijn de onderwijsbehoeften, hiervoor wordt minimaal het OPP en de 

meest recente evaluatie gedeeld;  
- ouders en leerling zijn bij het gesprek aanwezig. Indien dit niet mogelijk is, wordt hun zienswijze in 

het overleg meegenomen. 
 

Op het moment dat er een collegiaal overleg heeft plaatsgevonden en de conclusie is dat er een TLV 
voor VSO aangevraagd moet worden, wordt een schriftelijk verslag van de consultatie toegevoegd aan 
de TLV-aanvraag:  

- Het wordt ondertekend door een ondersteuningscoördinator of gedragsdeskundige van de school 
die geconsulteerd is; 

- er staat in het verslag beschreven aan welke onderwijsbehoeften de geconsulteerde school niet 
tegemoet kan komen.  

 
Het verslag van het collegiaal overleg is een middel om punt 3 van de richtlijnen (zie tabel 2) te 
onderbouwen. Als collegiaal overleg niet heeft plaatsgevonden, wordt punt 3 op een andere wijze 
onderbouwd.    
 

 
Fase 0 eindigt in dit geval met de conclusie: aanvraag TLV voor VSO. Deze conclusie kan getrokken 
worden aan de hand van onderstaande ‘checklist’: 
 

 
Tabel 2: Richtlijnen voor TLV VSO 
 
Inhoudelijk:  
1. De onderwijsbehoeften zijn duidelijk en concreet omschreven en duidelijk is hoe actueel deze 

onderwijsbehoeften zijn; 
2. het is duidelijk wat de aanvragende school heeft ingezet ter ondersteuning van de leerling 

(basisondersteuning, extra ondersteuning, evt. maatwerkbudget) en wat de effecten hiervan zijn 
geweest; 

3. het is duidelijk dat er binnen regulier VO geen onderwijsaanbod is dat aansluit bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling; 

4. er is een concrete beschrijving van de problematiek van de leerling van waaruit de 
onderwijsbehoeften zijn ontstaan: welk gedrag en onderwijsbeperkingen laat de leerling zien? 
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5. het is duidelijk wat de zienswijze van de leerling en zijn/haar ouders is ten aanzien van de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling en het benodigde begeleidingsaanbod. Enkel een 
handtekening onder de TLV-aanvraag is niet voldoende. 

 
Procedureel:  
6. De aanvragende school heeft de interne ondersteuningsstructuur maximaal benut; 
7. de aanvragende school heeft de expertise van netwerkpartners tijdig betrokken bij de 

ondersteuningsvragen van de leerling;  
8. de leerling en zijn/haar ouders zijn betrokken bij het proces dat heeft geleid tot de aanvraag TLV; 
9. de leerling is in staat om binnen het VSO deel te nemen aan het onderwijsprogramma.  

 
 
 

 
Fase 1: Aanvraag indienen 

 

 
De aanvragende school zorgt ervoor dat het samenwerkingsverband over de juiste gegevens beschikt. De 
aanvragende school levert deze gegevens aan via Kindkans. Een handleiding voor Kindkans is op de 
website van het samenwerkingsverband te downloaden. De aanvragende school communiceert met 
ouders over de te volgen procedure.  
 

 
Tabel 3: Dossiervorming    
 
Invoeren in Kindkans:    

• leerlinggegevens (let op: correct mailadres wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling) 

• schoolgegevens 

• type aanvraag (VO → VSO, BAO/SBO/SO → VSO, verlenging TLV, hogere of lagere bekostiging 
of einde residentiële plaatsing) 

 
Toevoegen documenten: 

• Volledig ingevuld aanvraagformulier (let op ondertekening door of namens bevoegd gezag van de 
school) – de meest recente versie is te vinden op de website van SWV De Verbinding en in 
Kindkans 

• Laatste OPP, inclusief meest recente evaluatie van de huidige school 

• Indien aanwezig: verslag PO-VO-consultatie  

• Indien aanwezig: verslaglegging van collegiale consultatie andere scholen m.b.t. 
ondersteuningsmogelijkheden regulier VO 

 
Overige documenten alleen toevoegen indien deze noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de 
TLV-aanvraag. 
 

 
Indien nodig vraagt het secretariaat van het samenwerkingsverband via Kindkans ontbrekende gegevens 
op bij de aanvragende school met het verzoek deze gegevens binnen twee weken alsnog aan te leveren. 
De termijn voor het behandelen van een TLV-aanvraag (maximaal 6 weken) gaat in zodra het secretariaat 
van het samenwerkingsverband het volledige dossier ter beschikking heeft. Het samenwerkingsverband 
laat ouders en leerling weten dat de aanvraag in behandeling is genomen. Mocht blijken dat er gegevens 
ontbreken als de aanvraag al in behandeling is genomen, dan wordt de aanvraag tijdelijk stilgelegd en 
wordt de termijn verlengd met het aantal dagen dat de school nodig heeft om aanvullingen te doen. 
 
Let op: 
Verlengingsverzoeken TLV (leerling heeft eerder al een TLV gekregen en de termijn daarvan loopt af) 
worden administratief afgehandeld, omdat ervoor gekozen is (beleid per 1 februari 2020) de TLV voor de 
gehele schoolloopbaan af te geven. De school dient de verlengingsaanvraag in via Kindkans en vult de 
gegevens van de leerling/ouders in. Verlengingsverzoeken hogere bekostiging en verlenging na behalen 
diploma of als de leerling ouder dan 18 jaar is, worden inhoudelijk gescreend. Hiervoor wordt door de 
aanvragende school een geëvalueerd OPP toegevoegd en indien aan de orde een onderbouwing van de 
hogere bekostiging. 
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Fase 2: Advisering 

 

 
Bij ontvangst van een complete aanvraag worden er twee onafhankelijke deskundigenadviezen opgesteld 
ten behoeve van de besluitvorming door de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.  
 
De deskundigen baseren hun advies op de bij de aanvraag aanwezige informatie, gebruikmakend van de 
checklist in tabel 2. Beide deskundigen voegen hun advies toe aan het leerlingdossier in Kindkans.  
 
 

 
Fase 3: Besluitvorming 

 

 
De directeur-bestuurder SWV neemt op basis van alle beschikbare gegevens binnen een week na 
ontvangst van beide deskundigenadviezen een gemotiveerd besluit met betrekking tot het wel of niet 
toekennen van de TLV voor VSO.  
 
Mogelijkheden tot horen  
1) Indien uit de aanvraag blijkt dat de zienswijzen van de belanghebbenden (de aanvragende school en 

ouders/leerling) niet overeenkomen, is er voorafgaand aan de besluitvorming de mogelijkheid voor de 
belanghebbenden om gehoord te worden. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Belanghebbenden 
worden hierover door het bureau geïnformeerd. Daarna vindt besluitvorming plaats.  

2) Indien de zienswijze van ouders niet bekend is, wordt hen de gelegenheid geboden gehoord te worden 
alvorens een definitief besluit wordt genomen. 

3) Indien de directeur-bestuurder voornemens is tot afwijzen van de aanvraag is er voor de 
belanghebbenden (aanvragende school, ouders en leerling) de mogelijkheid om gehoord te worden (als 
dit nog niet is gebeurd, zie hierboven). De belanghebbenden worden hierover geïnformeerd en laten 
binnen twee weken weten of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Aansluitend op de 
hoorzitting neemt de directeur-bestuurder een definitief besluit over de aanvraag, waarbij de 
mogelijkheid er is om voorafgaand aan definitieve besluitvorming de eventueel uit de hoorzitting 
verkregen aanvullende informatie opnieuw ter advisering voor te leggen aan twee deskundigen. Binnen 
1 week na de hoorzitting wordt een definitief besluit genomen. Tegen een definitief besluit kan binnen 6 
weken bezwaar worden aangetekend (zie hieronder). Indien een TLV-aanvraag niet wordt toegekend, 
stuurt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de aanvragende school een motivering 
van de afwijzing.   

 
Mogelijkheden tot bezwaar 
Indien belanghebbenden achteraf bezwaar hebben tegen de toekenning of afwijzing van de aanvraag voor 
een toelaatbaarheidsverklaring, informeren zij het samenwerkingsverband binnen 6 weken na de beslissing 
van de directeur over dit bezwaar. Het samenwerkingsverband kan het bezwaar vervolgens ter advies 
voorleggen aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheid (LBT).  
Een tweede mogelijkheid is dat belanghebbenden een geschil aanhangig kunnen maken bij de Landelijke 
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Belanghebbenden worden over de bezwaarmogelijkheden 
geïnformeerd.  
 
In bezwaar- en beroepszaken treedt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband op namens 
het bestuur van het samenwerkingsverband. De uiteindelijke beslissing op bezwaar wordt genomen door 
het bestuur. Bij de afhandeling van beroepszaken vertegenwoordigt de directeur-bestuurder het bestuur. 
Hierbij kan hij zich laten bijstaan door een juridisch adviseur.  
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 Fase 4: Afronding en communicatie  

 

 
Het secretariaat van het samenwerkingsverband verzorgt de administratieve afhandeling van het besluit 
van de directeur-bestuurder. Zowel de aanvragende school als de wettelijk vertegenwoordiger(s) krijgen 
bericht over het besluit ten aanzien van de TLV-aanvraag en de onderliggende deskundigenadviezen.  
 

2. Toekenning 
Iedere TLV-aanvraag voor een onderwijsplek in het VSO wordt beoordeeld op basis van de 
onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden in regulier en speciaal voortgezet 
onderwijs.  

 
Onze werkafspraken hierbij zijn: 
1. Alle TLV’s die worden toegekend kennen een looptijd tot het einde van de gebruikelijke schoolloopbaan 

VO van de leerling, ongeacht het moment waarop de leerling instroomt in het VSO en ongeacht de 
bekostigingscategorie. Dit, met uitzondering van punt 4 hieronder. 

2. De leerlingen waarvoor een midden- of een hoge bekostigingscategorie wordt toegekend, worden 

minimaal jaarlijks gezamenlijk gemonitord door het Onderwijsloket en de VSO-school.  

3. Verlenging van de TLV is alleen nodig als de leerling een extra jaar in het VSO onderwijs moet volgen. 
De VSO-school onderbouwt dit verzoek tot verlenging.  

4. Als gedurende de TLV-periode een hogere bekostigingscategorie nodig is, wordt een onderbouwd 
verzoek tot verhoging van de bekostigingscategorie (indien akkoord) voor 1 schooljaar gehonoreerd en 
gezamenlijk gemonitord door het Onderwijsloket en de VSO-school.  

5. Op het moment dat niet onderwijs, maar jeugdhulpverlening/behandeling voorliggend is, is afstemming 
met netwerkpartners noodzakelijk voor een passend plan van aanpak. In deze gevallen wordt een 
verzoek tot (verlenging van) een TLV niet gehonoreerd totdat de voorwaarden voor het volgen van 
onderwijs aanwezig zijn. 

6. TLV-aanvragen voor leerlingen die door het VSO voor langere tijd (niet gericht op terugkeer naar VSO) 
worden uitbesteed aan particuliere initiatieven of VAVO, worden niet gehonoreerd. 

De ouders kunnen hun kind aanmelden bij het VSO voordat de TLV is afgegeven, zodat de VSO-school 
de aanmelding vast in behandeling kan nemen. Zodra de TLV is toegekend, kan een kind geplaatst 
worden op de VSO-school naar keuze.  
 

3. Kwaliteit 
Uiteraard streeft het samenwerkingsverband ernaar bovenstaande procedure zo zorgvuldig mogelijk te 
doorlopen, met inachtneming van de wettelijke vereisten en hiervoor genoemde richtlijnen. 
 
De kwaliteit van de procedure wordt op drie manieren getoetst:  
1) De procedure wordt jaarlijks door het bureau van het samenwerkingsverband geëvalueerd mei/juni.  

De opbrengsten van de evaluatie worden jaarlijks meegenomen in het activiteitenverslag van het 
bureau van het samenwerkingsverband.  

2) Externe steekproeven: Tweemaal per jaar wordt een aantal afgeronde TLV-aanvragen (steekproef) 
voorgelegd aan een groep van minimaal drie deskundigen uit de scholen waaronder in ieder geval een 
gedragsdeskundige en een ondersteuningscoördinator. Deze groep fungeert als ‘critical friend’ en 
houdt het bureau van het samenwerkingsverband scherp op het uitvoeren van de vastgestelde 
procedure en besluit. Iedere keer worden 10% van de TLV-aanvragen van de voorgaande periode 
bekeken, met een minimum van 3 en een maximum van 5, waarbij gelet wordt op de verdeling van 
deskundigen en type aanvraag.  

3) Interne steekproeven: om interne afstemming en consistentie in advisering te bevorderen, wordt er 2x 
keer per jaar een interne steekproef gehouden. Per keer wordt minimaal 1 dossier per deskundige 
voorgelegd aan de overige deskundigen en inhoudelijk besproken.  

 
 

4. Informatiebeveiliging en privacy 
Het bureau van het samenwerkingsverband werkt conform de voorschriften vanuit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over het beschermen van de privacy en het 
verwerken van persoonsgegevens is te vinden in het Privacyreglement. Dit documenten is gepubliceerd op 
de website van het samenwerkingsverband.  


