
Inleiding 
 

Met ingang van augustus 2014 is Passend 

Onderwijs van kracht. Dit betekent dat er 

naar gestreefd wordt zoveel mogelijk 

kinderen thuisnabij onderwijs te geven. Toch 

zullen er kinderen blijven met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Zij kunnen 

onderwijs volgen op een school voor 

speciaal basisonderwijs (SBO) of op een 

school voor speciaal onderwijs (SO). 

De SBO-school is een school voor kinderen 

met leer-, gedrags- en/of opvoedings-

problemen. 

 

De SO-scholen zijn verdeeld in 4 clusters: 

Cluster 1 scholen voor leerlingen 

met een visuele beperking; 

Cluster 2 scholen voor leerlingen 

met een auditieve en/of 

communicatieve 

beperking; 

Cluster 3 scholen voor leerlingen 

met verstandelijke (zml) 

en/of  lichamelijke 

beperkingen(Mytyl/ Tyltyl) 

en aan leerlingen die 

langdurig ziek zijn (lz); 

Cluster 4 scholen voor leerlingen 

met een psychische 

beperking. 
 

Voor plaatsing in het SBO en het SO (cluster 

3 en cluster 4)  is een toelaatbaarheids-

verklaring (TLV) nodig. Deze verklaring 

wordt afgegeven als het  interdisciplinair 

overleg heeft vastgesteld dat de betrokken 

school niet in staat is passend onderwijs te 

bieden. Voor cluster 1 en 2 gelden andere 

procedures. Hierover kunt u informatie 

krijgen bij het zorgloket.  
 

Ondersteuningsloket 
 

U kunt zich wenden tot de Bovenschools 

Ondersteuningscoördinator (BOC-er) als u 

vragen heeft over hoe extra ondersteuning 

binnen het basisonderwijs kan worden 

aangevraagd. Ook kunt u informatie krijgen 

over de procedure van toelating binnen het 

SBO en het SO cluster 3 en 4. 

 

De BOC-er verzamelt alle informatie en 

organiseert een interdisciplinair overleg om 

de hulpvraag van het kind helder te krijgen. 

Tijdens dit overleg wordt een 

ondersteuningsplan opgesteld.  

 

Het interdisciplinair overleg bestaat uit: 

 Voorzitter: De BOC-er 

 Ouder(s) / verzorger(s) 

 De aanmeldende school 

 Een gedragswetenschapper 

 Evt. een andere ter zake deskundige 

bijvoorbeeld van cluster 3 of cluster 4. 

 

Procedure:  

Formeel dient de aanmelding te geschieden 

door de ouders. In de praktijk zal het vaak de 

school zijn die dit namens de ouders doet. De 

ouders moeten de aanvraag ondertekenen. 

De school waar de aangemelde leerling is 

ingeschreven, is verplicht een 

onderwijskundig rapport in te vullen. Uit dit 

rapport moet blijken: 

 waarom het kind wordt aangemeld; 

 welke hulp en zorg de school geboden 

heeft en wat het resultaat daarvan is; 

 welke onderzoeksgegevens  bekend 

zijn; 

 welke gegevens er zijn over de    

            lichamelijke ontwikkeling, de                            

leeromgeving en het gezin. 
 

 
 

Door aanmelding bij het bovenschools 

ondersteuningsloket geven de ouders 

toestemming voor inzage in 

schoolgegevens, onderzoeksgegevens en 

voor eventueel nader onderzoek. 

 

Nader onderzoek 

 

Nader onderzoek is niet altijd nodig. Er 

kan al voldoende onderzoek door het 

BCO (onderwijsbegeleidingsdienst) of 

andere instellingen zijn gedaan. 

Als toch onderzoek nodig is, dan gaat het 

om één of meer van de volgende 

activiteiten: 

 Een oudergesprek door een  

schoolmaatschappelijk werk(st)er 

Zij/hij bespreekt met de ouders hoe 

het  met het kind thuis gaat. Zijn er 

vragen rondom de opvoeding? 

 Didactisch onderzoek naar het 

lezen, schrijven, rekenen en /of de 

leervoorwaarden van het kind;  

 Psychologisch onderzoek naar de 

verstandelijke mogelijkheden en/of 

de persoonlijkheidskenmerken van 

het kind; 

 Medisch onderzoek naar de 

lichamelijke ontwikkeling en de 

gezondheidstoestand. 
 



 

Toelaatbaarheidsverklaring 

 

Het interdisciplinaire overleg is er op gericht 

om het functioneren van het kind in zijn 

totaliteit te bekijken. De ondersteuninings-

behoeften van het kind en de school van 

herkomst worden in beeld gebracht.  

 

Van daar uit wordt een passend 

ondersteuningsarrangement vastgesteld 

met als streven deze te realiseren in het 

basisonderwijs. Er wordt een TLV SBO of SO 

afgegeven als de basisschool geen 

passende onderwijsplek kan bieden.  

 

De ouders / verzorgers ontvangen de 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) schriftelijk.  

Met deze TLV kunnen zij hun kind aan-

melden op de gewenste S(B)O- school. De 

TLV is tijdelijk van aard. De uiterste 

geldigheidsdatum wordt in de beschikking 

vermeld. Als ouders een verlenging van de 

beschikking wensen, melden ze zich 

opnieuw aan bij de BOC-er. 

Bij een negatieve beschikking zal er met 

ouders en school gezocht worden naar een 

alternatief.  

 

Tot slot 
 

Gegevens van aanmelding, onderzoeken 

en gesprekken worden door het  

bovenschools ondersteuningsloket 

vertrouwelijk behandeld. Alleen met 

schriftelijke toestemming van de ouders / 

verzorgers kunnen derden de gegevens 

opvragen. 

 

 
 

De ouders /verzorgers hebben  

inzagerecht in het dossier van hun kind. 

Na aanmelding van een kind is het 

bovenschools ondersteuningsloket verplicht 

binnen max. 10 werkweken te reageren.  

Wanneer de aanvrager het niet eens is met 

de beslissing van het  bovenschools 

ondersteuningsloket dient dit binnen 6 

werkweken schriftelijk kenbaar gemaakt te 

worden aan het bovenschools 

ondersteuningsloket.  In dat geval is er een 

onafhankelijke commissie, die het dossier 

bestudeert. Zij brengt advies uit aan het  

bovenschools ondersteuningsloket, waarna 

deze haar besluit kan heroverwegen. Toch 

kan het voorkomen dat partijen zich niet in 

het besluit kunnen vinden.  

Zie hiervoor de site: 

www.passendonderwijsnoordlimburg.nl     

(zie ondersteuningsplan) 

 

Contactadres 
 

Bovenschools Ondersteuningscoördinator 

Marga Huizenga 

De Grens 35B 

6598 DK Heijen 

0487-851756 

m.huizenga@lijn83po.nl 

         

Voor nadere informatie m.b.t. wettelijke kaders 

zie:  

www.passendonderwijs.nl 
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