
TLV proces 
PROCESTRAINING SEPTEMBER 2022



Doel procestraining

● op tijd informeren over de veranderingen in processen 
rondom TLV verklaringen. 

● de tijd gebruiken om te finetunen n.a.v. input alle 
professionals

Start implementatiefase
01-09-2022

ingangsdatum 

01-01-2023



● Verdiepings- en 
kwaliteitsslag maken

● Efficiëntie verhogen 

● Voldoen aan 
wettelijke kaders 

Waarom wijzigingen in het TLV proces?



Wijzingen op hoofdpunten

Kindkans Ouders

Rolverdeling

Aanmelding

Kwaliteit



Kindkans
1. Digitaal inzicht en efficiëntie in TLV 

proces (scholen, SWV, ouders)

Alle formats zijn geüpdate:
○ OPP 

starten bij onderbouw/nieuwe aanvragen

○ Aanvraagformulier TLV 
zienswijze van ouders

○ Gespreksverslagen 

Groeidocument met 
handelingsdeel 

= 

OPP



1. ZIENSWIJZE in het OPP 

2. Ondertekenen OPP (=wettelijke verplichting) Ouders



Aanmelding
Onderinstroom: 

Toelaatbaarheidsverklaring 
wordt aangevraagd door de 
school waar is aangemeld: 

School van aanmelding  
heeft zorgplicht.

Ouders melden aan bij (gespecialiseerd) onderwijs:
ZORGPLICHT 

Dit voorkomt voor ouders de gang langs allerlei scholen.
Dat vraagt afstemming en een goed overdrachtsdossier.

Zij-instroom
Toelaatbaarheidsverklaring 
wordt aangevraagd door de 

school die aanvraagt.
Huidige school heeft 

zorgplicht.



Kwaliteit
1. Nadruk op PROCES om te komen tot een 

passende plek:

2 x overleg met ouders en Steunpunt 
Coördinator in dossier 

2. Volledig DOSSIER aanleveren dat niet hoeft 
toegelicht te worden in TLA commissie



1. Voorafgaand aan een TLV aanvraag hebben minimaal 2 OT’s* met het 
SWV aan tafel plaatsgevonden. Ouders worden altijd uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

2. Het format OT agenda/verslaglegging is herzien en in Kindkans 
gehangen. Er zijn concrete gesprekspunten geformuleerd. Scholen 
zijn vrij om onze handreiking of een eigen format te gebruiken, mits 
de verslaglegging rondom deze gesprekspunten helder is. 
In het gespreksverslag moet minimaal te lezen zijn: 

o hoe de afweging SBO of SO is gemaakt
o dat er is gesproken over ondersteuningsbehoeften en doelen 
o welke veranderingen in de context nodig zijn. 

3. De verslaglegging van de OT’s maakt onderdeel uit van het dossier 
TLV aanvraag.



Rolverdeling
1. ToeLaatbaarheids Advies commissie (TLA)

2. Onpartijdige deskundigenverklaringen
 

3. OPP krijgt een grotere rol

Wettelijke kaders 



Update: 

TLV in de regionale samenwerking 
Pilot in Veenendaal wordt niet verlengd vanwege wet-en regelgeving rondom 
de rol van deskundigen.

TLV Herindicaties: 
1. voor ‘automatische’ verlenging is het tijdschema aangepast
2. leerlingen worden besproken als ouders óf school of SC dat vragen. 



Hoe verder?

Feedback
 
Finetunen

Folders



Vragen over deze wijzigingen?



Procesgang TLV aanvraag

Actielijn Administratieve lijn Tijdlijn Kindkans
SC is door de school betrokken; 
er vindt tenminste 2 keer een 
OT plaats.

Toestemming van ouders d.m.v. 
handtekening op groeidocument, 
vaste verslaglegging OT,  
groeidocument/OPP met 
ouderbijdrage in Kindkans.

Voorafgaand aan en 
aanvullend op het OT.

Hulpvraag: lichte 
ondersteuning

N.a.v. het OT besluit TLV 
aanvragen.

School plaatst aanvraag/dossier in 
Kindkans onder de specifieke 
hulpvraag TLV S(B)O. Een compleet 
dossier bestaat tenminste uit het 
aanvraagformulier TLV, LVS, recent 
en ondertekend 
groeidocument/OPP, verslagen van 
tenminste 2 OT's, recente verslagen 
van onderzoek en/of behandeling.
SC plaatst leerling op agenda TLA in 
digitale werkomgeving.

Inplannen op TLA 
vergadering minimaal 10 
dagen na compleet 
maken dossier.

Hulpvraag: TLV SO of TLV 
SBO

SC controleert dossier op 
inhoud en SL controleert 
dossier of technisch compleet

Dossier compleet: SL meldt in 
Kindkans dat dossier in behandeling 
wordt genomen en stuurt een 
automatisch bericht naar de school: 
U heeft een aanvraag ingediend. Het 
dossier is compleet en wordt in 
behandeling genomen. Uiterlijk over 6 
weken krijgt u bericht. Indien hiervan 
afgeweken wordt, dan krijgt u hierover 
bericht met informatie van het uitstel. Wilt 
u deze info delen met de ouders.
Dossier niet compleet: SL meldt dat 
dossier nog niet in behandeling 
wordt genomen.

6 dagen voor geplande 
vergaderdatum.

Startdatum voor 
afhandeling = datum 
dossier compleet.

Hulpvraag: TLV SO of TLV 
SBO
Status: in behandeling


