NAAR HET VOORTGEZET SPECIAAL
ONDERWIJS: HOE WERKT DAT?
Informatie voor ouders
‘Wie doet wat als een leerling overstapt naar een vso-school?’

Misschien heeft u met de school van uw zoon of dochter gesproken
over de mogelijkheid van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor
uw kind. Uit dit gesprek kan blijken dat uw kind op dit moment beter
ondersteund kan worden op een school voor vso.
Er zijn verschillende situaties:
1) Uw kind zit in groep 8 van de basisschool en gaat naar de voortgezet onderwijs. Met de
basisschool heeft u de mogelijkheid voor vso besproken, omdat dat de plek is waar uw
kind de juiste ondersteuning kan krijgen die hij/zij nodig heeft. U meldt uw kind aan bij
een vso-school. De vso-school waar uw kind is aangemeld vraagt een
toelaatbaarheidsverklaring vso aan.
2) Uw kind zit in groep 8 van de basisschool en gaat naar het voortgezet onderwijs. U heeft
uw kind aangemeld op een reguliere school voor voortgezet onderwijs (vo-school). De
school heeft bekeken of zij de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft,
echter komen zij tot de conclusie dat dit niet gaat lukken. U krijgt mogelijk van de voschool te horen dat uw kind beter ondersteund kan worden op een vso-school. De voschool waar uw kind is aangemeld vraagt een toelaatbaarheidsverklaring vso aan.
3) Uw kind zit op een vo-school. Er is geprobeerd uw kind de ondersteuning te geven die
hij/zij nodig heeft, maar de vo-school komt tot de conclusie dat dit niet voldoende is. U
krijgt waarschijnlijk te horen dat uw kind beter ondersteund kan worden op een vsoschool. De vo-school waar uw kind zit vraagt een toelaatbaarheidsverklaring vso aan.
U bent betrokken bij de aanvraag. De school is verplicht om de aanvraag voor de
toelaatbaarheidsverklaring door u te laten tekenen. Zonder een toelaatbaarheidsverklaring kan
uw kind niet naar het voortgezet speciaal onderwijs. U kunt de toelaatbaarheidsverklaring niet
zelf aanvragen, dit kunnen alleen scholen.
Hoe wordt de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring beoordeeld?
Zodra de school de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring vso heeft ingediend bij
samenwerkingsverband VO-HW, zal de ToeLaatbaarheidsCommissie (TLC) zich hier binnen
enkele weken over buigen. De deskundigen bekijken goed of de steun die uw kind 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 het kind worden genoemd, maar ook wat de concrete,
gespecificeerde ondersteuningsbehoeften van het kind zijn.
Vervolgens zijn er drie opties:
1) De aanvraag is compleet en uit de informatie blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van
het kind niet op het regulier voortgezet onderwijs geboden kunnen worden, waardoor
het vso de best passende plek voor het kind zal zijn. De toelaatbaarheidsverklaring zal
worden toegekend en dit wordt schriftelijk met u 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 teruggelegd bij 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 het kind ook op een vo-school te vinden zijn. De aanvraag zal worden afgewezen en
dit wordt schriftelijk met u 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.
Wat doen ouders/verzorgers?
Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring vso heeft gekregen, kunt u uw kind officieel
aanmelden bij een vso-school. Het is heel belangrijk dat u zelf uw kind zo snel mogelijk aanmeldt
bij een vso-school. De school die de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd kan dit niet
voor u doen.
De vso-school waar uw kind naartoe gaat, maakt een plan. Daar staat in hoe ze uw kind gaat
ondersteunen. De school bespreekt dit plan minimaal één keer per jaar met u.
Er is ook een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het afgeven of afwijzen van een
toelaatbaarheidsverklaring. U kunt dit doen bij de Landelijke Geschillencommissie.

