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Aanvraag TLV Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Dit document betreft de volgende twee soorten TLV VSO aanvragen.  

1. Eerste aanvraag TLV VSO  

2. Aanvraag TLV VSO voor een in het V(S)O zittende leerling 

 
Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO) 
Het BTO heeft onder andere als taak om inhoudelijk een in LDOS aangeleverd dossier voor een 
aanvraag TLV VSO te beoordelen en te beoordelen of het aangeleverde dossier voldoet aan de 
criteria, die onder het volgende kopje beschreven staan.  
 
Het BTO bestudeert met minimaal twee deskundigen, onafhankelijk van elkaar, de aanvraag. Deze 
twee deskundigen checken of het dossier compleet is. Dat houdt in dat het dossier voorzien is van de 
benodigde handtekeningen, het integratief beeld, het OPP/HGPD en de toestemmingsverklaring. Ook 
blijkt uit de aanvraag dat de scholen in het overleg met de ouders het traject van de leerling 
besproken hebben, wat resulteert in de zienswijze van de ouders. De twee deskundigen schrijven 
ieder een onafhankelijk deskundigenadvies, waarin de inhoudelijke en procedurele analyse van het 
dossier beschreven staat. Tijdens de BTO vergadering op donderdagen worden de in LDOS 
aangemelde dossiers besproken. Het BTO geeft, middels de twee onafhankelijke 
deskundigenadviezen, advies aan het bestuur van het Samenwerkingsverband of een TLV geïndiceerd 
kan worden en vervolgens of de aangevraagde bekostigingscategorie passend is. Uit het totaalbeeld 
moet blijken dat het regulier onderwijs niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling en dat VSO of PRO noodzakelijk is. Het dossier moet voor de deskundigen van het BTO 
voldoende navolgbaar zijn. Daartoe zijn in het Samenwerkingsverband VO 31.02 de volgende criteria 
vastgesteld, waaraan een TLV aanvraag VSO moet voldoen. Er zijn geen landelijk vastgestelde criteria 
meer voor een TLV VSO aanvraag.  
 

Criteria voor een aanvraag TLV voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

Het BTO hanteert de volgende criteria bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is tot het VSO:  
 

•                 Er is een integratief beeld/probleemanalyse gemaakt, waaruit blijkt dat de 
school niet langer een passend aanbod kan bieden. Bij de beoordeling op inhoud van de 
aanvraag spelen de historie van de schoolloopbaan, betrokkenheid van hulpverlening, 
draagkracht van het gezinssysteem, het cognitief -en didactisch niveau en de zwaarte van 
de problematiek in combinatie met de ondersteuningsbehoeften van de leerling, een grote 
rol. Het integratief beeld geeft een samenhangend, compleet en recent beeld van de leerling 
bij de aanvraag. Het Integratief beeld dient ondertekend te zijn door een deskundige 
(orthopedagoog, psycholoog) en door het bevoegd gezag van school.  
 
•                 Uit de aanvraag (Handelingsplan of OPP) blijkt dat de school een zorgvuldig 
begeleidingstraject heeft gevolgd met de leerling, zichtbaar uit het doorlopen van stappen 
van het cascademodel. Er zijn concrete doelen opgesteld en handelingsafspraken binnen 
school gemaakt en geëvalueerd. Onderdeel van het zorgvuldige traject kan verder zijn dat 
er tijdig met een collega-school wordt overlegd, in de situatie dat een overstap naar een 
(andere) reguliere school mogelijk lijkt. Of dat aan het VSO en het BTO wordt gevraagd 
vroegtijdig mee te kijken naar de ontwikkeling van de leerling in relatie tot een passende 
onderwijsplek, indien een TLV VSO wordt overwogen.  
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Als de aanvraag onvoldoende helder is, wordt aanvullende informatie opgevraagd ofwel nader 
overleg gevoerd met de betrokkenen. Mocht uit de aanvulling blijken dat er onvoldoende grond is 
om een TLV af te geven, wordt de aanvraag afgewezen.  
 
 

Dossier bij aanvraag TLV VSO: 
• Toestemmingsverklaring, inclusief een door ouders ingevulde zienswijze, ondertekend door 

ouders/gezag houders.  
Het betreft een toestemmingsverklaring voor een aanvraag TLV VSO, die door beide ouders 
ondertekend wordt, indien zij beide gezag hebben over de opvoeding, maar gescheiden 
zijn/niet gehuwd zijn of niet als partner geregistreerd staan. Wanneer ouders gehuwd zijn 
of geregistreerd partner zijn volstaat de handtekening van één ouder.   
Het betreft een zienswijze waarin ouders beschrijven hoe zij de aanvraag TLV VSO en 
eventuele plaatsing op het VSO voor hun zoon/dochter zien. De leerling zelf mag zijn 
zienswijze ook toevoegen. Vooralsnog is de zienswijze van de ouders verplicht en die van de 
leerling wenselijk. 

• Integratief Beeld, ondertekend door een deskundige orthopedagoog of psycholoog en door 
het bevoegd gezag van school.  

• Een recent geëvalueerd HGPD/OPP, waarin de ondersteuningsbehoeftes van de leerling 
duidelijk naar voren komen.  
Uitzondering: bij een nieuwe aanvraag TLV VSO van een zittende VSO leerling, mag het 
HGPD/OPP geëvalueerd en bijgesteld zijn maximaal een jaar voorafgaand aan de nieuwe TLV 
aanvraag. Echter, wanneer de evaluatie en bijstelling langer dan een half jaar voor aanvraag 
heeft plaatsgevonden dient een recente evaluatie van de doelen in het integratief beeld te 
worden opgenomen.  

• Een recent overzicht van de absentenregistratie. 
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