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Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het voortgezet speciaal onderwijs 

 

Aanvragen voor een Toelaatbaarheidsverklaring  voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV) 

kunnen worden gedaan via het registratieprogramma Kindkans. Een aanvraag voor een TLV kan 

gedaan worden door scholen voor po, s(b)o, vo of vso. Wanneer de school nog niet beschikt over 

toegang tot Kindkans kan er een inlog aangevraagd worden door een mail te sturen naar 

info@swvroosvo.nl met vermelding van naam aanvrager, functie en e-mailadres. 

 

Procedure 

- Voor alle nieuwe aanvragen voor een TLV geldt dat er altijd eerst overleg plaatsvindt met de 

orthopedagoog van het Samenwerkingsverband. 

- Voor alle aanvragen voor een TLV of verlenging van een TLV met ingang van het nieuwe schooljaar 

geldt dat deze voor 1 mei van het lopende schooljaar moeten worden ingediend in Kindkans. 

- Zie voor verdere werkwijze aanvraag TLV verlengingen, procedure werkwijze adviescommissie. 

 

Kindkans 

Het invullen van de gegevens in Kindkans is tevens het aanvraagformulier voor een 

toelaatbaarheidsverklaring. Om de aanvraag in Kindkans in behandeling te kunnen nemen, is het 

daarom van belang dat alle gegevens goed en volledig worden ingevuld en de gevraagde 

documenten als bijlage  (bij hulpvraag) worden toegevoegd.  

 

Benodigde informatie bij het doen van een TLV-aanvraag in Kindkans 

 De tabbladen personalia, adressen (valt onder tabblad personalia) en schoolgegevens 

moeten volledig worden ingevuld. 

 Onder het tabblad hulpvraag moet duidelijk worden omschreven voor welke categorie (laag, 

midden, hoog) er een TLV wordt aangevraagd, voor welke duur en vanaf welke datum.  

 Bij alle aanvragen moet een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of kerndocument (VSO) 

worden bijgevoegd. Dit kan toegevoegd worden bij het tabblad hulpvraag. Voor het 

opstellen van het OPP geldt het volgende: 

1.  Zowel de ouders als de leerling zelf zijn in het voortraject van de aanvraag en 

opstellen van het OPP betrokken.  

2. In het OPP staat duidelijk vermeld dat een TLV wordt aangevraagd bij het SWV. 

Ouders geven middels een handtekening onder het OPP aan dat zij akkoord zijn met 

een aanvraag onder het TLV of middels een toevoeging van een beschrijvende 

zienswijze van ouders en leerling 

3. In het OPP/kerndocument is duidelijk te lezen wat het beoogde 

uitstroomperspectief van de leerling is, wat de school heeft gedaan/gaat doen om 

naar dit uitstroomperspectief toe te werken en wat hiervan het resultaat is geweest.  

Daarnaast dienen de bevorderende en belemmerende factoren helder te zijn 

omschreven, waarna gekomen kan worden tot een compleet integratief beeld. (Zie 
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de handleiding  van het OPP van het SWV voor uitgebreide toelichting op de 

genoemde punten) 

4. Voor een aanvraag vanuit het VO of PO is het van belang dat duidelijk wordt 

gemotiveerd wat er aan ondersteuning nodig is (onderwijs-, zorgbehoeften 

gebaseerd op het IVO-model) en waarom de benodigde ondersteuning niet geboden 

kan worden binnen het basisarrangement van de reguliere school aangevuld met 

breedte-ondersteuning en/of een bovenschools  arrangement van de reguliere 

school.   

5. Voor een aanvraag vanuit het VSO of SO is het van belang dat duidelijk wordt 

gemotiveerd wat er aan ondersteuning nodig is (onderwijs-, zorgbehoeften) en 

waarom de benodigde ondersteuning (op termijn) wel/niet geboden kan worden in 

het VO. 

6. Wanneer er hulpverlening bij de leerling of het gezin is betrokken en/of eerder 

diagnostisch onderzoek is verricht, is dit terug te lezen in het OPP/kerndocument 

met daarbij kort de omschrijving wat er is/wordt gedaan en met welk resultaat. 

7. Tijdens het voortraject is er door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of 

psycholoog) en/of Begeleider Passend Onderwijs (op de VO-school binnen het SWV) 

daadwerkelijk meegedacht in een aanpak voor het handelen in de school. Dit is terug 

te lezen in het OPP/kerndocument. 

8. Alle OPP’s moeten minimaal 1 keer per jaar worden geëvalueerd, maar bij aanvraag 

van een TLV dient recente informatie over de ontwikkeling/resultaten van de 

leerling zijn bijgevoegd om tot  een passend oordeel te kunnen komen. 

 Naast het toevoegen van het OPP/kerndocument kunnen toevoegingen van verslaglegging 

vanuit de jeugdhulpverlening, medische verslagen of diagnostische onderzoeken zeer 

ondersteunend zijn bij de aanvraag. Ook deze verslagen kunnen onder het tabblad hulpvraag 

worden toegevoegd. 

Richtlijnen m.b.t. aanvraag/afgifte bekostigingscategorie 

Samenwerkingsverband ROOS VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de 

bekostigingscategorie bij een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs. 

 

1. Uitgangspunt is dat alle leerlingen binnen het onderwijs de ondersteuning moeten kunnen krijgen 

die zij nodig hebben om tot ontwikkeling te kunnen komen. Afgifte van een 

toelaatbaarheidsverklaring met bekostigingscategorie ‘laag’,  lijkt aan te sluiten bij de 

ondersteuningsbehoeften van de meeste leerlingen binnen het VSO. In principe wordt daarom voor 

elke leerling die gebaat is bij VSO, een toelaatbaarheidsverklaring voor bekostigingscategorie ‘laag’ 

afgegeven. 

 

2. Wanneer blijkt dat een leerling gebaat is bij een aanvullend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, 

kan de aanvragende school middels het beschrijving van de ondersteuningsbehoeften op basis van 

de vijf IVO velden aangeven welke concrete aanvullende inzet en begeleiding noodzakelijk is en 

waarvoor de extra bekostigingsgelden van een bekostigingscategorie ‘midden’, danwel ‘hoog’ 

ingezet zullen worden. Het dient hierbij wel altijd te gaan om extra inzet op onderwijsgebied. De 

inzet van zorgkosten (jeugdzorg, zorgverzekering, wmo, wlz enz.) kan niet leiden tot afgifte van een 

hogere bekostigingscategorie.  
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3. Voor EMB leerlingen met een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een  ernstige 

verstandelijke beperking (IQ < 35),  met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische 

problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/ staan) wordt doorgaans 

bekostigingscategorie 3 toegekend. Ook hier blijft het wel belangrijk dat de 

ondersteuningsbehoeften helder en concreet worden beschreven, zodat zichtbaar is waar deze extra 

middelen voor ingezet gaan worden en dat het een leerling betreft die middels de ingezette 

ondersteuning kan profiteren van het onderwijsaanbod en kan komen tot verdere ontwikkeling. 

 

Richtlijnen m.b.t. aanvraag/afgifte duur toelaatbaarheidsverklaring 

Samenwerkingsverband ROOS VO hanteert de volgende richtlijn bij het bepalen van de afgifteduur 

van een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderwijs. 

1. Instroom in het VSO vanuit het PO en SO: Het uitgangspunt is dat een leerling het gehele 

onderwijsprogramma van primair onderwijs (PO/SBO) of speciaal onderwijs (SO) volgt alvorens de 

overstap te maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit betekent dat een overstap naar 

het VSO pas hierna kan plaatsvinden, dit in principe vanaf 12-jarige leeftijd én zoveel mogelijk bij de 

natuurlijke overstap na de zomervakantie. Toelating is uiteraard alleen mogelijk met een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

2. Uitstroom vanuit het VSO naar vervolgonderwijs: Wanneer de uitstroombestemming van een 

leerling is vastgesteld op vervolgonderwijs, is het kunnen behalen van een diploma leidend bij het 

bepalen van de afgifteduur. Hierbij wordt de gebruikelijke schoolloopbaan aangehouden (voor vmbo 

4 jaar, havo 5 jaar, etc.) behalve als er door de school duidelijk wordt aangegeven dat de leerling 

door ondersteuningsbehoefte of opgelopen achterstand een verlengd examenprogramma nodig 

heeft. Wanneer in het examenjaar blijkt dat de leerling niet kan uitstromen omdat het diploma niet 

is of kan worden behaald, dan kan de VSO-school een nieuwe TLV aanvragen.  

- Echter wanneer gedurende de schoolloopbaan een positieve ontwikkeling wordt verwacht ten 

gevolge  van de in te zetten ondersteuning, zal een aanpassing in de afgifteduur worden gedaan. Als 

de inschatting wordt gemaakt dat een leerling, afhankelijk van zijn ontwikkeling, tijdens zijn 

schoolloopbaan op het voortzetonderwijs (voor het behalen van een diploma) een overstap zou 

kunnen maken naar een reguliere school, zal er bij de afgifteduur rekening worden gehouden met de 

inzet van een extra evaluatie/ toets- moment. 

- Bij tussentijdse instroom van leerlingen in het VO naar het VSO wordt bij de afgifteduur rekening 

gehouden met de resterende opleidingsduur en eventuele ontwikkelingsmogelijkheden om een 

overstap terug naar het reguliere onderwijs te maken.  

3. Uitstroom vanuit het VSO naar arbeid of dagbesteding: Wanneer de uitstroombestemming van 

een leerling is vastgesteld op arbeid of dagbesteding, is de leeftijd van de leerling leidend bij het 

bepalen van de afgifteduur in combinatie met de mate waarin een jongere kan profiteren van 

onderwijs. De beste uitstroomleeftijd voor een VSO-leerling varieert per jongere. Het 

samenwerkingsverband vindt dat er voor een jongere in het VSO een onderwijsinhoudelijke 

meerwaarde moet zijn bij het volgen van onderwijs op school. Het moet zichtbaar zijn dat de jongere 
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profiteert van het onderwijsaanbod. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te 

ontwikkelen dan andere leerlingen. De ene leerling kan al uitstromen richting arbeid of dagbesteding 

op 16 of 18 jarige leeftijd, voor een ander is dit pas aan de orde bij 20 jaar. Het uitgangspunt is dat er 

voor leerlingen in het VSO met uitstroombestemming arbeid of dagbesteding door het 

samenwerkingsverband een TLV wordt afgegeven tot uiterlijk 18 jaar. Op deze leeftijd wordt al dan 

niet een nieuwe TLV aangevraagd, wanneer blijkt dat een jongere meer tijd nodig blijkt te hebben. 

 

 

 


