Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaringen
TLV Voortgezet Speciaal Onderwijs
TLV Praktijkonderwijs

Preambule
Het Samenwerkingsverband Fultura heeft de wettelijk taak een procedure vast te stellen voor het aanvragen en afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen. Dit document beschrijft deze procedure. In deze procedure wil het samenwerkingsverband
recht doen aan twee belangrijke uitgangspunten.
Het eerste uitgangspunt is het voorkomen van onnodige bureaucratie. Om deze reden is het behandelen van de aanvraag
gelegd bij een Commissie van Advies of het Platform coördinatoren leerling ondersteuning-passend onderwijs (PCL-PO) (in
geval een aanvraag praktijkonderwijs). Uiteraard wordt er getoetst op transparantie, volledigheid en navolgbaarheid.
Het tweede uitgangspunt betreft de zorgvuldigheid van behandeling van iedere aanvraag.

Inleiding
Leerlingen verdienen een passende en doorlopende ontwikkeling en goed onderwijs. Goed onderwijs
impliceert onderwijs dat uitdaagt, dat rekening houdt met de mogelijkheden van de leerling en dat kansen
biedt. Het onderwijs staat voor de uitdaging om ieder kind te begeleiden in zijn of haar onderwijsontwikkeling
en om het onderwijs zo in te richten dat het passend is voor iedere leerling. De scholen binnen het
samenwerkingsverband Fultura gaan deze uitdaging aan en hebben de volgende missie geformuleerd:
Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Het samenwerkingsverband streeft naar een
dekkend aanbod in de regio: voor alle leerlingen een passende onderwijsplek met ondersteuning zo thuisnabij
mogelijk onder het motto: - wij maken onderwijs passend Het blijkt dat sommige leerlingen op school extra ondersteuning nodig hebben, het leerproces gaat niet
vanzelf. Het is dan zaak dat we dit tijdig signaleren en in staat zijn om deze leerlingen de gewenste extra
ondersteuning te bieden. We trekken hierbij zoveel mogelijk op met ouders in een educatief partnerschap.
Binnen het samenwerkingsverband zijn alle reguliere scholen in staat om naast basisondersteuning leerlingen
met speciale ondersteuningsbehoeften extra ondersteuning te bieden. Als het ondersteuningsaanbod van de
school echter niet meer toereikend is wordt doorverwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een
van de arrangementen van het samenwerkingsverband.
Voor de toelating tot het VSO heeft het samenwerkingsverband een procedure ontwikkeld die hieronder
beschreven wordt. Daarnaast kent het samenwerkingsverband een procedure voor toelating tot het
praktijkonderwijs.

Commissie van Advies
Het SWV Fultura heeft de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet
speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Het samenwerkingsverband Fultura heeft daartoe een Commissie
van Advies ingesteld die de directeur van het samenwerkingsverband adviseert over het afgeven van
toelaatbaarheids-verklaringen (TLV) voor het VSO en het praktijkonderwijs. De leden van de commissie voldoen
aan de wettelijke vereisten ten aanzien van deskundigheid. De administratief medewerkster van het SWV
Fultura ondersteunt de commissie bij haar werkzaamheden.

Aanmelding
De aanmelding van een leerling bij de Commissie van Advies wordt gedaan door het bevoegd gezag van de
school. Het bevoegd gezag kan deze taak mandateren. In de regel geldt dat de verwijzende school de TLV
aanvraagt, dit in samenspraak met de VSO-school waarvoor gekozen is.
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De betreffende school heeft de aanmelding (TLV-aanvraag) besproken met de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerling. Indien de ouders niet akkoord gaan met de aanvraag voor een TLV dan dient de zienswijze van de
ouders kenbaar worden gemaakt aan de Commissie van Advies.
De leerling kan worden aangemeld door:




Een reguliere school voor voortgezet onderwijs uit ons samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om
leerlingen waarvan het bevoegd gezag heeft vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig
heeft welke de school niet kan bieden en er ook geen andere reguliere VO-school binnen het
samenwerkingsverband is die dit wel kan bieden.
Vanuit een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband
waar de leerling is aangemeld dan wel al staat ingeschreven. Aanmelddossier

Voor toelaatbaarheid VSO
De scholen kunnen leerlingen digitaal aanmelden bij de Commissie van Advies, hiervoor zijn formats
ontwikkeld. Deze aanmelding dient te geschieden in combinatie met toezending van een volledig dossier. Dit
dossier bestaat in ieder geval uit


een aanmeldingsformulier
o Formulier A in geval van een nieuwe aanvraag
o Formulier B voor een hertoewijzing

Het aanmeldformulier wordt ondertekend door het bevoegd gezag (directeur van de school) en door minimaal
één gedragsdeskundige van de school dan wel het samenwerkingsverband.




een actueel Ontwikkelingsperspectief (OPP). Over het OPP is OOGO gevoerd door het bevoegd gezag
(de school) met ouders. Het OPP is vastgesteld door het bevoegd gezag en het handelingsdeel is
ondertekend door de ouders voor akkoord
eventuele andere relevante informatie, voor zover niet opgenomen in eerder genoemde stukken.

Wanneer de relevante informatie al is opgenomen in het aanmeldingsformulier of het OPP dan is het niet nodig
de onderliggende rapporten/onderzoeken/documenten niet worden meegezonden!
Leerlingen kunnen worden aangemeld bij het centrale aanmeldingspunt van de Commissie van Advies.
De Commissie van Advies is gevestigd op het adres:
SWV Fultura
Hemdijk 14 te Sneek
Telefoon: 0515 560921
Mail: commissievanadvies@fultura.nl

Voor toelaatbaarheid praktijkonderwijs
Het dossier wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van bevoegd gezag van de school voor
praktijkonderwijs. De leerlingen worden aangemeld voor het Praktijkonderwijs via de voorzitter van de PCL-PO
(meua@fultura.nl). De PCL-PO geeft een preadvies op basis van de landelijk geldende criteria voor een
toelating Praktijkonderwijs

Werkwijze van de Commissie van Advies
De toewijzingscommissie streeft ernaar om binnen 2 weken na binnenkomst van de (complete) aanmelding van
de leerling deze te behandelen. Aanvragen dienen volledig en voorzien van alle benodigde handtekeningen
uiterlijk 9 dagen voor de vergaderdatum aangeleverd te worden bij het secretariaat. Indien tijdens het traject
de leden van de Commissie van Advies van mening zijn dat ze behoefte hebben aan aanvullende gegevens,
wordt de behandeling opgeschort totdat de Commissie over de gevraagde informatie beschikt. De commissie
beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid en inhoud. Bij het besluit over de toelaatbaarheid van een leerling
tot het VSO, betrekt het samenwerkingsverband advies van twee deskundigen. De directeur is gemandateerd
door het bevoegd gezag om het besluit omtrent een TLV te nemen.
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Besluit Toelaatbaarheid
Besluitvorming vindt plaats door de directeur van het samenwerkingsverband in beginsel met in achtneming
van het advies van de Commissie van Advies.
Van het besluit van de directeur wordt de aanvragende school schriftelijk en binnen maximaal 10 werkdagen
op de hoogte gesteld en aan de ouders van de leerling wordt een afschrift van de beslissing verstrekt.

Voortgezet Speciaal Onderwijs
De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven voor een beperkte duur waarna mogelijk na het aflopen
van de toelaatbaarheidsverklaring een herbeoordeling zal moeten plaatsvinden.
De Commissie van Advies onderscheidt drie ondersteuningscategorieën te weten:




Toelaatbaarheidsverklaring beperkte duur ondersteuningscategorie 1 (laag)
Toelaatbaarheidsverklaring beperkte duur ondersteuningscategorie 2 (midden)
Toelaatbaarheidsverklaring beperkte duur ondersteuningscategorie 3 (hoog)

Criteria
Toelaatbaarheidsverklaring VSO:
Indien de scholen voor regulier onderwijs in het samenwerkingsverband de leerling niet de ondersteuning
kunnen bieden die het nodig heeft wordt een tlv afgegeven. Richting gevend bij deze beslissing is de
ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling en het schoolondersteuningsprofiel van de betreffende
scholen.
In beginsel wordt een toelaatbaarheidsverklaring categorie 1 afgegeven tenzij de aanvrager aannemelijk kan
maken dat intensievere begeleiding noodzakelijk is.
Voor afgifte van een verklaring categorie 2 of 3 wordt indien nodig de aanvrager gehoord door de commissie
van advies.

Praktijk Onderwijs
De toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs wordt afgegeven voor de totale duur van het
onderwijs.

Criteria.
Voor het Praktijkonderwijs bestaan wettelijk criteria.

Bezwaar indienen:
Het samenwerkingsverband passend onderwijs beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling
toelaatbaar is tot het vso of het praktijkonderwijs.
Tegen zo’n beslissing kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. Hiertoe kan
men in eerste instantie contact opnemen met de directeur van het samenwerkingsverband en kan men
aangeven welk bezwaar er is.
Hiernaast is elk samenwerkingsverband wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een
onafhankelijke (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het
samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen. Het samenwerkingsverband is aangesloten
bij: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), onderdeel van Onderwijsgeschillen.
Op de site van het SWV Fultura is onder het kopje Commissie Toewijzing te lezen hoe een bezwaar kan worden
ingediend.
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