PROCEDURE VSO IN HET KORT
VOOR LEERLING IN HET VO

De school consulteert de preferred expert, omdat de school geconstateerd heeft dat de leerling extra
ondersteuning nodig heeft. Met de preferred expert wordt bekeken of dit op de eigen school, een andere
school of het VSO geboden kan worden.
Conclusie van de school na inzet van de preferred expert: VSO

De VO-school (zorgcoördinator):
- Bespreekt met ouders en de leerling de noodzaak van extra ondersteuning en betrekt hierbij
de (on)mogelijkheden van het zorgaanbod van de school. Vervolgens houdt hij/zij ouders op
de hoogte van vervolgstappen
- Zorgt voor geëvalueerd/actueel OPP
- Vult het VO-HW aanvraagformulier TLV cluster 3 of 4 in
- Laat beide formulieren tekenen door ouders
- Vraagt de preferred expert om deskundigenadvies mbt de TLV aanvraag
- Start de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (tlv VSO) in Onderwijs Transparant

De ToeLaatbaarheidsCommissie (TLC) beoordeelt de aanvraag: is VSO cluster 3 of 4 noodzakelijk om
aan de ondersteuningsbehoeften te voldoen? (zie ‘Aandachtspunten bij aanvraag TLV’)
Hoe gebeurt dit?
De aangeleverde informatie wordt samengevat. De twee onafhankelijke deskundigen geven
afzonderlijk van elkaar een advies op basis van deze informatie. Er zijn vervolgens twee opties:
1) De deskundigen geven hetzelfde positieve advies. De (voorzitter van de) TLC geeft de TLV af.
2) De deskundigen geven verschillende adviezen. De aanvraag zal worden besproken tijdens een
overleg met alle leden van de commissie. Naar aanleiding van dit overleg:
- Geeft de TLC een TLV af.
- Wijst de TLC de aanvraag af en geeft zij advies voor ondersteuning/een passende
school.
- Vraagt de TLC aanvullende informatie op bij de contactpersoon. Vervolgens zal de
aanvraag opnieuw besproken worden in het eerstvolgende TLC overleg.

Zodra er een TLV wordt afgegeven stuurt de TLC een afschrift van het besluit aan ouders. De
aanvragende school kan het besluit na melding via e-mail in Onderwijs Transparant zien. Bij een
positief besluit over de afgifte TLV voor het VSO wijst de VO-school ouders op het aanmelden van de
leerling bij een VSO-school.

