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Werkwijze adviescommissie SWV ROOS VO 

Samenstelling adviescommissie 
De adviescommissie bestaat vanaf 1 augustus 2017 uit vier leden; de directeur van het SWV  en drie 
orthopedagogen, waarvan in ieder geval twee orthopedagogen bij iedere zitting van de 
adviescommissie aanwezig zijn. Indien gewenst en afhankelijk van de casus kan een vierde lid met 
specifieke deskundigheid bij de adviescommissie betrokken worden.¹ 
 
Planning adviescommissie 
De adviescommissie komt volgens een vaste planning bijeen. Deze planning wordt iedere schooljaar 
vastgesteld en op de website  van het SWV geplaatst. In de periode september – februari is dit twee 
wekelijks op dinsdag. In de periode februari – juli wekelijks op dinsdag. 
 
Werkwijze behandeling dossiers 
In de adviescommissie worden alle TLV-aanvragen (nieuwe TLV-aanvragen en verlengingen van TLV-
aanvragen) en arrangementsaanvragen behandeld en besproken. Al deze aanvragen worden door de 
aanvragende school (over het algemeen school van inschrijving) ingediend via het 
registratieprogramma Kindkans. 
 
Alle nieuwe aanvragen ingediend via Kindkans (met een max. van 15 aanvragen per week) worden 
op de donderdag voorafgaand aan de adviescommissie op de agenda geplaatst. Alle 
orthopedagogen lezen zich voorafgaand aan de adviescommissie in in de te behandelen dossiers. 
Alle orthopedagogen hebben op de dag van de adviescommissie een vooroverleg. Hier wordt 
besproken of dossiers fysiek (zijn alle benodigde papieren, gegevens en handtekeningen enz. 
aanwezig en behoort het dossier tot ons SWV) en inhoudelijk (informatie is voldoende helder, roept 
geen aanvullende vragen op) compleet zijn. Vanuit dit vooroverleg zijn twee opties mogelijk: 
 

 Dossier is compleet en wordt direct behandeld in de algemene adviescommissie. Er 
wordt een besluit genomen. 

 Dossier is incompleet. De aanvragende school ontvangt via Kindkans een mail met 
de vraag om aanvullende gegevens/danwel verheldering. Afhankelijk van de 
casus/aanvullende vraagstelling wordt besloten hoe deze aanvullende informatie 
het beste kan worden verkregen;  

o Het aanleveren van aanvullende documenten/gegevens of een verheldering 
op de eerdere documenten. 

o Het uitnodigen van ouders voor een gesprek. 
o Telefonisch overleg met de betrokken zorgcoördinator. 
o Uitnodiging van de zorgcoördinator/aanvullende informant bij de 

adviescommissie 
o Opvragen van aanvullende informatie bij externen (altijd met toestemming 

van ouders).  
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De manier waarop aanvullende informatie wordt opgevraagd wordt vastgelegd 
in Kindkans. Daarbij wordt een kort verslag van 
aanvullende(telefoon)gesprekken in Kindkans genoteerd. 

 
Verlengingen van TLV-aanvragen vanuit het VSO 
Binnen de regio is er een aantal VSO-scholen waar langdurig leerlingen vanuit het SWV ROOS VO 
verblijven, te weten; Aventurijn College, Mytylschool Roosendaal, Kameleon, Bredero College, 
Berkenhof College en Breda College  
Jaarlijks worden met deze VSO-scholen gesprekken gepland met de orthopedagogen van de 
adviescommissie. Deze gesprekken vinden plaats in de periode februari t/m mei. Voorafgaand aan 
deze gesprekken worden alle aanvragen voor verlengingen van TLV’s van de betreffende school 
ingediend via Kindkans. De dossiers worden voorbereid door de orthopedagogen van het SWV. Alle 
leerlingen worden in een gesprek met de scholen individueel besproken. Er wordt stil gestaan bij de 
voortgang van leerlingen, die visie van de ouders en eventuele kansen in het reguliere Vo. 
Afhankelijk van de casus en het dossiers wordt besloten dat; 

 de aanvraag voldoende helder is. De leerling wordt op de eerstvolgende agenda voor de 
adviescommissie geplaatst, zodat een definitief besluit kan worden genomen. 

 Er blijven nog vragen open blijven staan. De aanvragende school zal de aanvullende 
gegevens verzamelen of er wordt nog een gesprek gepland worden met ouders of externen 
betrokken (na toestemming ouders). 

 
Betrokkenheid ouders 
Een voorwaarden voor het kunnen behandelen van een aanvraag bij het SWV is dat de visie van de 
ouders van de leerling helder staat omschreven, danwel dat ouders middels een handtekening onder 
het document aangeven akkoord te gaan met de aanvraag bij het SWV en de inhoud van het 
document. Wanneer dit ontbreekt of het is onvoldoende helder, kunnen ouders hierover nog 
telefonisch benaderd worden of zij kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. 
 
Ouders worden standaard telefonisch benaderd bij nieuwe TLV-aanvragen die door reguliere vo-
scholen worden gedaan. Op die manier kunnen we aanvullende vragen van ouders over de 
procedure en/of overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs beantwoorden en kunnen we 
samen met hen nog even stil staan bij hun visie op de situatie.  
 
Wanneer we vooraf weten dat ouders negatief tegenover een overstap naar het voortgezet speciaal 
onderwijs staan, zullen ouders uitgenodigd worden om hun visie verder toe te kunnen lichten. Er 
wordt dan in een gesprek aandacht besteed aan wat ouders en leerling denken nodig te hebben om 
ervoor te zorgen dat de leerling weer in voldoende mate toe kan komen aan de onderwijstaken. 
Deze informatie wordt in de adviescommissie naast de ingestuurde documenten gelegd, waarna een 
definitief besluit wordt genomen. 
 
Verwerking adviezen en besluiten adviescommissie 
Tijdens de adviescommissie wordt op basis van de beschikbare informatie een advies gegeven en 
uiteindelijke besluit genomen. Dit advies en het besluit wordt vastgelegd in een advies- en 
besluitenblad en wordt ondertekend door alle leden van de adviescommissie.  
 
Na de adviescommissie maakt de administratief medewerker de beschikkingen, begeleidende 
brieven, danwel afwijzingsbrieven op. De brieven en  beschikkingen worden per post verstuurd naar 
de ouders. Voor de aanvragende school zijn deze via Kindkans te downloaden. De aanvragende 
school krijgt daarnaast nog een directe mail van de orthopedagoog van de adviescommissie waarin 
het besluit wordt vermeld. 
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Geschillencommissie/ Landelijke bezwaar- en adviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen 
Tweemaal per jaar  en wanneer er sprake is van een besluit dat een directe invloed heeft op de 
werkwijze, worden de uitspraken van de geschillencommissie doorgesproken in de adviescommissie. 
Vanuit hier wordt bekeken of en op welke wijze de huidige werkwijze van de adviescommissie 
verder aangepast en verbeterd kan worden. 
 

 

 


