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AANPASSING/AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN 2019-2023 

1) AANPASSING M.B.T. GOVERNANCE 

De aanpassing betreft hoofdstuk 3 van het in april 2019 vastgestelde ondersteuningsplan. Hierin staat 

aangegeven: 

De inrichting van de governance zal gewijzigd worden. N.a.v. een besluit genomen in de ALV van de PO-en  
de VO-raad is het mogelijk om te werken met een onafhankelijk voorzitter en op die manier het  
onafhankelijk toezicht in te richten. 
Dit zal in de 2de helft van schooljaar 2018-2019 duidelijk worden. Het SWVVO3101 gaat in alle  
zorgvuldigheid om met dit proces. Van de genomen besluiten m.b.t. governance zullen wij de Inspectie op  
de hoogte stellen. 

 

Wat is er gewijzigd m.b.t. de governance? 

Het SWVVO3101 heeft gekozen voor het one-tier-model. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend ( en een niet-
uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur bestaat uit 5 besturen (Onderwijsgemeenschap Venlo en 
Omstreken, Limburgs Voortgezet Onderwijs, CITAVERDE, Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg) die 
middels een bestuurder participeren (of gemandateerde vertegenwoordiger) in het bestuur van het 
samenwerkingsverband. Het niet-voerend bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter. De onafhankelijk 
voorzitter heeft de toezichthoudende rol, de onafhankelijk voorzitter heeft geen stemrecht. De aangeslotenen 
van buiten de regio (voormalig AB) blijven aangeslotenen van het SWVVO3101, zij maken echter geen deel 
meer uit van het bestuur. 
 

De statuten van de Stichting VOVSO Noord-Limburg zijn gewijzigd, notarieel vastgesteld en geregistreerd bij de 

Kamer van Koophandel. 

 

2) AANVULLING M.B.T. HET ONDERSTEUNINGSLOKET 

Op p. 37 van het Ondersteuningsplan staat: 

In bijlage 7 is het beleidsstuk m.b.t. het ondersteuningsloket terug te vinden. De ontwikkelingen binnen de 

nieuwe planperiode vragen een veranderende rol van het ondersteuningsloket. Behalve voor het afgeven van 

TLV’s, zal het ondersteuningsloket een consultatieve functie vervullen. De afbakening van de rollen en taken 

vraagt extra aandacht. Het beleidsstuk zal nog aangepast worden. 

Het aangepaste beleidsstuk is terug te vinden in bijlage 1. 

 

Besluitvorming aanpassingen Ondersteuningsplan (februari/maart 2020) 

- Positief advies vanuit het directeurenoverleg SWVVO3101  (20200220) 
- Vaststelling door het bestuur SWVVO3101 (20200311) 
- Instemming door de OPR (schriftelijk – vanwege coronacrisis - in maart 2020; daarna nog 

kortbesproken met OPR in de mei-vergadering) 
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BIJLAGE 1 

Het Ondersteuningsloket van het Samenwerkingsverband 

Noord-Limburg (SWVVO3101) 

Inleiding 
 

Sinds 1 augustus 2014 besluit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs of een leerling toelaatbaar 

is tot het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO). Het samenwerkingsverband geeft dan een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. 

Met ingang van 1 januari 2016 is ook vanuit het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring nodig 

voor de toelating tot het praktijkonderwijs (PrO) en de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs in het 

VMBO (LWOO)1. Specifiek voor het SWVVO3101 zijn de toelaatbaarheidsverklaringen Maasland (extra 

ondersteuning voor leerlingen vmbo en havo) in het kader van de programma’s extra ondersteuning thuis 

(EOT). 

Om te komen tot toelaatbaarheidsverklaringen heeft het SWVVO3101 een Ondersteuningsloket ingericht. 

Het Ondersteuningsloket kan tevens geraadpleegd worden om de scholen te adviseren bij het vinden naar een 

passende plek voor iedere leerling binnen het SWVVO3101. 

 

 

A. Doel van het ondersteuningsloket 
 

I. Adviseren - aan het SWVVO3101 (de directeur) - over de toelaatbaarheid tot:  

1. VSO  

2. PrO  

3. Maasland  

  

II. Adviseren - aan het SWVVO3101 (de directeur) - over heraanvragen toelaatbaarheidsverklaring VSO 

(herindicatie VSO) 

  

III.  Raadpleging door scholen  

Vanuit de vragen vanuit het werkveld participeren in overleggen om te komen tot een passende plek voor 

iedere leerling.   

 

B. Samenstelling: 

 
Het Ondersteuningsloket bestaat uit drie leden (twee leden en een voorzitter):  

- twee gedragswetenschappers (psycholoog/orthopedagoog);  

- een gedragswetenschapper of iemand die aantoonbaar deskundig is in het adviseren t.a.v. 

toelaatbaarheidsverklaringen;  

Afhankelijk van de gevraagde expertise is er een bijdrage van een medicus en/of andere betrokken discipline(s).  

De Adviescommissie van het Ondersteuningsloket bestaat altijd uit minimaal twee leden 
 

 
1 Er is m.i.v. 1-1-2017 besloten over te stappen naar opting out en hierbinnen is gekozen voor voor populatiebekostiging. 
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C. Werkwijze 
 

- Middels de applicatie LDOS (https://ldos.nl/LogIn.aspx) wordt een leerling door de directeur van de 

school aangemeld bij het Ondersteuningsloket met de vraag voor: 

o een toelaatbaarheidsverklaring (VSO, PrO of Maasland),  

o een verlenging van een toelaatbaarheidsverklaring VSO (heraanvraag/herindicatie) 

o advies bij het vinden naar een passende plek voor iedere leerling binnen het SWVVO3101. 

- De aanvraag gebeurt in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling gebeurt. Indien een 

school handelingsverlegen is, kan met medeweten zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s)  

worden aangemeld.  

- Over de inhoud van het dossier zijn afspraken gemaakt (zie nadere uitwerking werkwijze – link 

invoegen). 

- Bij een aanvraag VSO/PrO/Maasland/adviesvraag vanuit het VO wordt voorop gesteld dat de school 

samen met het VSO/PrO/Maasland (vanuit een “meedenkende” functie) reeds een overleg heeft 

gehad met de ouder(s)/verzorger(s) en indien mogelijk de leerling. Doel hierbij is om de expert zo 

vroeg mogelijk als partner te betrekken bij het zoeken naar een passende plek voor de leerling.  

- De VO-school levert een volledig dossier aan t.b.v. de plaatsing van de leerling op het VSO (dus ook die 

gegevens die de VSO-school nodig heeft voor een plaatsing). 

- De advisering vanuit het Ondersteuningsloket vindt zoveel mogelijk op basis van consensus plaats.  

- Het deskundigenadvies (van minimaal twee leden van het Ondersteuningsloket, de Adviescommssie) 

wordt hierop gebaseerd.  

- Het deskundigenadvies wordt expliciet geformuleerd, vastgelegd en naar belanghebbenden 

verzonden. Er wordt hierbij aangegeven op welke manier er bezwaar gemaakt kan worden tegen dit 

advies. De directeur SWV bepaalt de toelaatbaarheid (via een TLV) tot een gespecialiseerde 

onderwijsvoorziening op basis van dit deskundigenadvies. 

- Iedereen die betrokken is bij het leerlingendossier, is gehouden aan de richtlijnen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG)2.  

 

 

 

D. Tijdpad 

 
Zowel vanuit het basisonderwijs als vanuit het voortgezet onderwijs komen aanvragen bij het 

Ondersteuningsloket.  

 

- Vanuit het basisonderwijs worden leerlingen bij het voortgezet onderwijs aangemeld in maart. 

SWVVO3101 heeft afspraken gemaakt waarbij al voorafgaande aan maart voor groot deel van de 

leerlingen binnen het Ondersteuningsloket is besproken en duidelijk is dat een TLV voor 

praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of Maasland wordt toegekend. Ook is het 

SWVVO3101 betrokken middels consultatie (zie procedure overgang povo voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften). Na de aanmelding in het voortgezet onderwijs, kan het basisonderwijs in 

overleg met het voortgezet onderwijs, de leerling tot uiterlijk 1 juni aanmelden.  

- Aanmeldingen vanuit het voortgezet regulier onderwijs: tot uiterlijk 1 juni. Het uitgangspunt hierbij is 

dat er geen aanvragen in behandeling genomen worden van leerlingen die het schooljaar erna in het 

eindexamenjaar starten.  

 
2 Zie hiervoor ook het Privacyreglement op de website van het SWVVO3101. 

https://ldos.nl/LogIn.aspx
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- Heraanvragen/herindactie TLV-VSO: i.s.m. het Ondersteuningsloket wordt in het begin van het 

schooljaar een overzicht gemaakt van de te verwachten heraanvragen/herindicaties. Er wordt een 

afspraak gemaakt over het tijdpad van de in te dienen aanvragen. De school levert de  aanvragen 

gespreid aan (om piekbelasting te voorkomen) - uiterlijk 15 mei.  

- Het Ondersteuningsloket zal binnen 6 weken nadat het dossier als compleet is beoordeeld een advies 

uitbrengen.  

 

 

E. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

 
- Vanuit het advies van het Ondersteuningsloket geeft de directeur van SWVVO3101 een TLV af met 

daarop vermeld: 

o het nummer van de TLV,  

o de start- en einddatum van de TLV en 

o bij een TLV VSO - het bekostigingsniveau van de ondersteuning (categorie 1 - laag, categorie 2 

- midden of categorie 3 - hoog).  

- De directeur van het samenwerkingsverband is beslissingsbevoegd m.b.t. de afgifte van een TLV. 

- Het schoolbestuur van de VSO-school, de school voor praktijkonderwijs of Maasland beslist of de 

leerling op haar school wordt toegelaten. 

- Tegen de toewijzing van een TLV kan bezwaar worden gemaakt3. 

- De duur van een TLV is ten minste één schooljaar. Afhankelijk van het leerling dossier zal op basis van 

het deskundigenadvies de duur van de toelaatbaarheid vastgesteld worden. Vaak zal opnieuw bekeken 

worden welk arrangement past bij de betreffende leerling. 

 

Uitgangspunten bij de afgifte van een TLV door het SWVVO31014: 

Vooraf wordt steeds bekeken of de aangemelde leerling tot de financiële verantwoordelijkheid van het 

SWVVO3101 valt. 

 

➔ TLV-MAASLAND: 2 jaar 

➔ TLV-PRAKTIJKONDERWIJS: tot einde praktijkonderwijs (in principe t/m het schooljaar waarin de 

leerling 18 jaar wordt, verlenging kan door het schoolbestuur bij de inspectie worden aangevraagd) 

➔ TLV-VSO: bij een TLV-VSO wordt het verwachte perspectief van de leerling (o.a. mogelijke terugkeer 

regulier, behalen diploma, versterking competenties) en de leeftijd van de leerling meegenomen in de 

toekenning van de duur van de TLV-VSO. Wanneer bij de behandeling van de aanvraag duidelijk is dat 

er sprake is van een leerling die voldoet aan de EMB criteria kan de toelaatbaarheidsverklaring worden 

afgegeven t/m het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt. De aanvraag bij het SWVVO3101 voldoet 

aan de landelijk opgestelde handleiding.  

 

 

 

F. Criteria 

 
SWVVO3101 gaat uit van de landelijk geldende criteria voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.  

 
3 Zie bezwaarprocedure op de website van het SWVVO3101 
4 Zie voor een uitvoerige beschrijving van de uitgangspunten Bijlage 1 
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Voor de TLV Maasland zijn binnen het SWVVO3101 eigen criteria afgesproken (Zie Maasland). Deze criteria 

gelden als richtlijn naast het hieronder beschreven inhoudelijke uitgangspunt.  

Inhoudelijk uitgangspunt voor de besprekingen in het Ondersteuningsloket, maar ook voor de begeleiding op 

de scholen is het gedachtengoed en werkwijze van Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). Dit is een 

gezamenlijk cyclisch zoekproces gericht op het praktisch handelen. Mogelijkheden, beperkingen en mogelijke 

acties van de leerling, school, ouders en de omgeving worden geïnventariseerd en besproken. Op basis van een 

integrale weging van de problematiek in verklaringsgebieden, worden hulpverleningsvoorstellen gedaan en 

handelingsafspraken gemaakt voor binnen en buiten de school. Dit gebeurt in een cyclisch proces. De 

verwachting is  dat er op basis van HGPD kwalitatief goede informatie wordt aangedragen en de vraagstelling 

helder geformuleerd is. 

In de fase voor en tijdens de besluitvorming is het efficiënt en hulpvraaggericht om vanuit het veld deelnemers 

van buiten de aanvragende school mee te laten denken over de juiste en passende ondersteuning voor een 

leerling. Voorafgaande aan de aanvraag is dan ook VSO, PrO of Maasland betrokken bij de advisering op het 

moment dat een school aangeeft handelingsverlegen te worden of zijn.  

Ook bij de overgang van PO naar VO wordt altijd bij de besluitvorming VSO, PrO of Maasland betrokken.  

 

 

G. Residentiële leerlingen 

 
Artikel 40 lid 16 van de wet op de expertisecentra biedt de mogelijkheid tot een automatische plaatsing van een 

leerling, in het speciaal onderwijs maar, dan wel op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Voor deze 

leerlingen geeft het samenwerkingsverband geen TLV af.  

Een leerling die is geplaatst in een inrichting, accommodatie of residentiële instelling zal voor  die plaatsing en 

voor de duur daarvan aangemerkt als een leerling die toelaatbaar is verklaard tot de school voor VSO behorend 

tot cluster 3 of cluster 4, die aan die inrichting of accommodatie is verbonden dan wel waarmee die residentiële 

instelling een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. De school maakt afspraken met het 

samenwerkingsverband waartoe de leerling behoorde direct voorafgaand aan de toelating tot de school, over 

de terugkeer van de leerling. Ook hier geldt dat deze VSO-school steeds het Ondersteuningsloket informeert 

over de instroom en uitstroom van haar leerlingen. 

 

 

 

H. Leerlingen in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg 
Instelling (GJI) 

 
De gesloten instellingen JJI en GJI vallen wat de bekostiging betreft buiten het kader van het 

samenwerkingsverband. Het rijk stelt een aantal plaatsen per instelling vast en die plaatsen worden 

rechtstreeks door het rijk bekostigd. Naast de regeling van de bekostiging die voor iedere cluster 4 leerling 

geldt, geldt ook een bijzondere bekostiging en de regeling daarvan is momenteel terug te vinden in de Regeling 

bekostiging personeel. 

Het SWV heeft alleen met deze leerlingen te maken wanneer ze uit de gesloten residentiële instelling ontslagen 

worden en tot de zorgplicht van het SWV gaan behoren. Dan geldt in principe de benadering dat bekeken 

wordt of deze leerling ondersteuning nodig heeft en zo ja, de nadere invulling daarvan.  

Voor de voortgang van de schoolloopbaan van de leerling is het van essentieel belang dat er in een zo vroeg 

mogelijk stadium contact is tussen leerplicht en het SWV betreffende de plaatsing van de leerling. Indien 
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gewenst/noodzakelijk wordt de leerling besproken in het Ondersteuningsloket. Om thuiszitten van deze 

leerlingen te voorkomen zijn goede afspraken met de afdelingen leerplicht hierover zeer gewenst. 

I. Terug- en overplaatsing van leerlingen van wie de TLV is verstreken 

 

Uit de voortgang met het werken met het ontwikkelingsperspectief kan blijken dat een leerling teruggeplaatst 

kan worden in het reguliere VO. De school voor VSO zal in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s)/leerling 

een terugplaatsingsplan opstellen, waarbij de ouder(s)/verzorger(s)/leerling hun voorkeur voor bepaalde 

scholen kunnen uitspreken. In het algemeen zal de volgende procedure gehanteerd worden: 

-De VSO-school zoekt in goed overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling contact met een VO-school. Dit 

mede op basis van de behoefte van de leerling en het ondersteuningsprofiel van de VO-school.  

-In dit overleg worden afspraken gemaakt over een (geleidelijke) overstap naar de reguliere school.  

-De VSO-school informeert het SWVVO3101 over het gekozen traject en de definitieve uitschrijving van de 

betreffende leerling. 

 

 

J. Raadpleging van het Ondersteuningsloket - “Meedenkende” functie  

 

Vanuit de vragen vanuit het werkveld kan het Ondersteuningsloket participeren in overleggen om te komen tot 

een passende plek voor iedere leerling (“meedenken”). Het Ondersteuningsloket kan hiervoor een gesprek 

organiseren, ook kan een lid van het Ondersteuningsloket aansluiten bij een georganiseerd gesprek op school. 

Dit is maatwerk.  

Voorwaarde is wel dat ouders op de hoogte zijn dat er vanuit het Ondersteuningsloket wordt meegedacht en 

welke informatie wordt gedeeld (als de naam van de leerling bekend is).  

 

 

K. Monitoring en evaluatie 

 

Vanuit het Ondersteuningsloket wordt een jaarverslag opgesteld en wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de 

afgegeven TLV’s gedurende de loop van het schooljaar. Daarnaast is het Ondersteuningsloket betrokken bij het 

opvragen van het driemaandelijks overzicht van de thuiszitters en de bijeenkomsten van de Actietafel. Jaarlijks 

zal de voorzitter van het Ondersteuningsloket met de VSO-scholen in overleg gaan over de voortgang van de 

leerlingen met een TLV-VSO. 
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Verder zal nog uitgewerkt worden: 

1) Werkwijze: nogmaals ter vaststelling 

2) Richtlijnen EMB-leerlingen: het SWVVO3101 zal de landelijke richtlijn volgen 

3) Stroomschema’s: visualisering van de processen 

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/wie-vraagt-een-

toelaatbaarheidsverklaring-aan-voor-een-leerling-die-naar-het-voortgezet-onderwijs-gaat/ 

 

11 februari 2020 

Marlies Willems, beleidsmedewerker SWVVO3101 

Ilse Dewael, directeur SWVVO3101 

  

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/wie-vraagt-een-toelaatbaarheidsverklaring-aan-voor-een-leerling-die-naar-het-voortgezet-onderwijs-gaat/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/wie-vraagt-een-toelaatbaarheidsverklaring-aan-voor-een-leerling-die-naar-het-voortgezet-onderwijs-gaat/
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BIJLAGE 1 

 

Uitgangspunten bij de afgifte van een TLV door het SWVVO3101: 
(vastgesteld januari 2017) 

Vooraf wordt steeds bekeken of de aangemelde leerling tot de financiële verantwoordelijkheid van het 

SWVVO3101 valt. 

 

➔ TLV-MAASLAND: 2 jaar 

➔ TLV-PRAKTIJKONDERWIJS: tot einde praktijkonderwijs (in principe t/m het schooljaar waarin de 

leerling 18 jaar wordt, verlenging kan door het schoolbestuur bij de inspectie worden aangevraagd) 

➔ TLV-VSO: bij een TLV-VSO wordt het verwachte perspectief van de leerling (o.a. mogelijke terugkeer 

regulier, behalen diploma, versterking competenties) en de leeftijd van de leerling meegenomen in de 

toekenning van de duur van de TLV-VSO. Wanneer bij de behandeling van de aanvraag duidelijk is dat 

er sprake is van een leerling die voldoet aan de EMB criteria kan de toelaatbaarheidsverklaring worden 

afgegeven t/m het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt. De aanvraag bij het SWVVO3101 voldoet 

aan de landelijk opgestelde handleiding.  

 

 
1. Het VSO richt zich met name op leerlingen van 12 t/m 20 jaar, die speciale 

ondersteuningsbehoeften hebben. 
Daarbij maakt het Ondersteuningsloket een onderscheid tussen leerlingen met een mogelijk 

perspectief regulier onderwijs (incl. PRO) en leerlingen met het perspectief dagbesteding en/of 

arbeid/werk. 

 

 

2. Voor leerlingen met een mogelijk perspectief regulier onderwijs (of startkwalificatie MBO) wordt 
in de regel een TLV van maximaal 2 schooljaren afgegeven 

a. In het tweede schooljaar vraagt de VSO-school indien nodig opnieuw een TLV aan. Behalve 
de leerlingenkenmerken wordt m.n. gekeken of een synthesetraject of een maatwerktraject 
richting MBO (evt. Entree) tot de mogelijkheden behoort. Waar een goede analyse en 
verkenning nuttig is wordt een bespreking in het loket georganiseerd. 
 
b. Daar waar dit perspectief duidelijk niet haalbaar is, wordt het OPP, incl. de zienswijze van 
de ouder(s)/verzorger(s)/leerling ingediend. In de regel volgt dan wederom een TLV voor 2 
jaar. 
 
c. De voortgang gaat tot en met uiterlijk het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt (zie ook 

hieronder). 
 

3. Voor leerlingen met een duidelijk perspectief dagbesteding en/of arbeid wordt een TLV afgegeven 
t/m het schooljaar dat de leerling 16 jaar wordt. 

a. In dat schooljaar dient de VSO-school bij het Ondersteuningsloket bijtijds het OPP in, incl. 
de zienswijze van de ouder(s)/verzorger(s) en mogelijk de leerling, waarin het perspectief 
geconcretiseerd wordt. In de regel wordt uiterlijk in het schooljaar dat de leerling 18 jaar 
wordt, een vervolg op dagbesteding of (beschermde) arbeid gerealiseerd. Hierbij is veelal de 
gezinscoach uit de betreffende gemeente reeds betrokken, zodat er een geïntegreerd 
perspectief is opgesteld. Indien dit OPP volledig en duidelijk is opgesteld met instemming van 
de ouders/leerling, dan verstrekt het Ondersteuningsloket een TLV t/m het schooljaar dat de 
leerling 18 jaar wordt. 
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b. Voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn en alsnog VSO onderwijs behoeven, dient de 

VSO-school een extra aanvraag in. In een bespreking binnen het Ondersteuningsloket wordt 

aangegeven, waarom de leerling langer onderwijs behoeft, of dit deeltijd of fulltime is en 

wanneer de datum van uitstroom gepland is of verwacht wordt. Door deze procedure maken 

we duidelijk dat het hier gaat om uitzonderingssituaties. Indien er een duidelijk 

ontwikkelperspectief binnen de schoolse setting is, zal de TLV toegekend worden voor 

maximaal 1 jaar. Daarna kan er mogelijk nog een herindicatie  voor 1 jaar plaatsvinden. Heeft 

de leerling de leeftijd van 20 bereikt is een TLV-toewijzing in principe niet meer mogelijk. Voor 

vervolg in het VSO zal door het schoolbestuur een aanvraag gedaan moeten worden bij de 

inspectie. 
 
 

4. De bekostigingsniveaus 
a. In de regel wordt bij toelaatbaarheid tot het VSO het bekostigingsniveau laag gegeven. 
b. Bekostigingsniveaus midden en hoog worden enkel afgegeven, wanneer er sprake is van 
ernstige belemmeringen bij de leerling (volgens de “oude CVI-criteria) én de ontvangende 
school kan aantonen dat zij een OPP voor deze leerling opgesteld hebben, waarbij veel meer 
personele inzet en materiële inzet nodig is dan de VSO bekostiging laag kan dekken. 
c. Indien het bekostigingsniveau laag niet toereikend is kan een keuze voor aanvullend 
maatwerk een alternatief i.p.v. een ander bekostigingsniveau. Dit uiteraard in goed overleg 
met de ontvangende VSO school. Het aanvullende maatwerk wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 

 
5. De overgang van PO en/of SO naar VSO. 

a. In de loop van het laatste PO- of SO-leerjaar kunnen deze scholen het Ondersteuningsloket 
inschakelen voor de aanvraag van een TLV-VSO. Het Ondersteuningsloket kan beslissen dat op 
basis van alle info VSO een passend voorziening is voor deze leerling. Dit wordt in een verslag 
naar ouders en school ook aangegeven. 

 
b. Op het moment dat deze leerling bij het VSO is aangemeld en dat hij daar met ingang van 
het nieuwe schooljaar ook daadwerkelijk start, vraagt de betreffende VSO-school de TLV aan 
bij het SWV. Gecheckt wordt dan of de woonplaats van de leerling binnen de regio van het 
SWVVO3101 is (gebleven) en of hij/zij daadwerkelijk bij de VSO-school start. 

 


