
 

AANDACHTSPUNTEN AANVRAAG 
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Informatie voor scholen 
 
 
 
 
 
Zodra de school de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring vso 
heeft ingediend bij samenwerkingsverband VO-HW, zal de ToeLaatbaarheidsCommissie (TLC) 
zich hier binnen zes weken over buigen. De deskundigen bekijken goed of de steun die de 
leerling nodig heeft alleen op een vso-school te vinden is, of dat dit ook op een vo-school 
geboden kan worden in het kader van passend onderwijs. Hierbij is het van belang dat niet 
alleen de bevorderende- en belemmerende factoren van de leerling worden genoemd, maar 
voornamelijk wat de gespecificeerde ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn.  

 

 
Vervolgens zijn er drie opties: 

1) De aanvraag is compleet en uit de informatie blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van 
de leerling niet op het regulier voortgezet onderwijs geboden kunnen worden, waardoor 
het vso de best passende plek voor de leerling zal zijn. De toelaatbaarheidsverklaring zal 
worden toegekend en dit wordt schriftelijk met ouders en de school gedeeld. 

2) De aanvraag is niet compleet, doordat er informatie of toestemming mist. Op dat 
moment kan er besloten worden dat de aanvraag wordt teruggezet naar de school met 
de vraag om aanvullende informatie. Vervolgens dient de school de aanvraag opnieuw in, 
en wordt hij nogmaals beoordeeld.  

3) De aanvraag is compleet, maar uit de informatie blijkt dat de ondersteuningsbehoeften 
van de leerling ook op een vo-school te vinden zijn. De aanvraag zal worden afgewezen 
en dit wordt schriftelijk met ouders en de school gedeeld. 

 
NB. Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 4 wordt in de meeste gevallen voor één 
schooljaar afgegeven. Dit betekent dat de vso-school elk jaar opnieuw een aanvraag zal moeten 
indienen. Hierdoor wordt er ieder jaar gekeken of een kind eventueel terug kan naar het 
reguliere voortgezet onderwijs. 

Voorbeeld 1: X. heeft vaak last van explosieve en emotionele buien en heeft hierin begeleiding nodig. 
- Hoe vaak vindt zo’n bui plaats? En wat gebeurt er dan? Duurt zo’n bui lang? Hoe ziet die 

begeleiding eruit? Wie doet dit? Wordt X. uit de situatie gehaald of wordt hij in de klas 
geholpen? Etc. 

Voorbeeld 2: X. heeft behoefte aan een prikkelarme omgeving.  
- Hoe wordt dit ingevuld? Is een kleine klas en weinig spullen in de klas/aan de muur al 

voldoende, of werkt hij met een koptelefoon of zelfs tussen schotten? Etc. 

Belangrijke punten die bekeken zullen worden: 
- Wat zijn de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling? 
- Hoe gaan die ondersteuningsbehoeften concreet ingevuld worden? (Wie, wat, waar, 

hoe, wanneer, hoe vaak, hoe lang etc.) 
- Wat zou er gebeuren als deze leerling op het regulier onderwijs zou zitten? 

- Wat biedt het vso dat het regulier onderwijs niet kan bieden aan deze leerling? 


