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UITGEBREIDE TERUGBLIK  
NETWERKBIJEENKOMST 31 MAART 2022

         

Bijna 90 vakgenoten reisden op 31 maart af naar 

Amersfoort, waar de eerste tlv- kennisdeling en 

netwerkbijeenkomst plaatsvond voor commissieleden 

tlv. Na een reis door de sneeuw zorgden de studenten 

van Leerhotel Het Klooster voor warm welkom en 

verse koffie en thee voor onze deelnemers.

Marjan Zandbergen, beleidsmedewerker van het 

ministerie van OC&W was de eerste spreker van 

het ochtendprogramma. Na een korte terugblik op 

de bekostiging van ondersteuning in het onderwijs, 

richtte zij zich op de actualiteiten en ontwikkelingen 

die spelen rondom de toelaatbaarheidsverklaringen. 

Dit gaf de deelnemers stof tot nadenken en het voeren 

van een goed gesprek tijdens de tafelgesprekken.

De opbrengsten van deze gesprekken zijn zichtbaar in 

de vele post-its met vragen, knelpunten en regionale 

oplossingen. Deze opbrengsten zijn in kaart gebracht 

en zullen ook gedeeld worden met Marjan Zandbergen 

als input voor de vraagstukken waar het ministerie 

van OC&W zich op dit moment over buigt.

De presentatie van Martin Ettema en Arne Breunesse 

van de Landelijke Bezwaaradviescommissie van 

Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT) van stichting 

Onderwijsgeschillen over de Algemene Wet bestuursrecht 

& toelaatbaarheidsverklaringen leverde nieuwe inzichten 

en aandachtspunten op voor de samenwerkingsverbanden. 

Tijdens de lunch, die wederom was verzorgd door 

de mbo-studenten en hun instructeurs, werd de tijd 

voor ontmoeten en netwerken goed benut. In de 

zalen en gangen van het Klooster vonden mensen 

elkaar en werd er kennis gemaakt en uitgewisseld.

Als laatste onderdeel stonden de ‘thematafels’ op het 

programma, waarbij de deelnemers in kleine groepen 

met elkaar in gesprek gingen over de inrichting van de 

commissie, de categoriebepaling of knelpunten uit de 

praktijk. Ook konden er vragen gesteld worden aan de LBT.

Om 13.30 kwam de bijeenkomst, voor veel 

deelnemers te vroeg, tot een einde. Een grote 

groep geeft dan ook aan volgend jaar graag deel te 

nemen aan een vervolg op deze bijeenkomst, met 

de voorkeur voor een dagvullend programma. 

Het voelde voor enkele commissieleden als 

een reünie, waar collega’s elkaar na een aantal 

jaar weer fysiek konden ontmoeten. 

Meer informatie

Presentatie ministerie van OCW

Presentatie Onderwijsgeschillen

“Het was prettig om met 

elkaar uit te wisselen en 

meer inzicht te krijgen in de 

verschillende werkwijzen van 

samenwerkingsverbanden”

Sfeerimpressie

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/04/Netwerkbijeenkomst-toelaatbaarheidsverklaringen-ministerie-OCW-31-maart-2022.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/04/31032022.Onderwijsgeschillenpresentatie-voor-website-SPO.pdf
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“Wat fijn om situaties 

te herkennen en met 

gelijkgestemden na te 

denken en te spreken over 

inhoud en inzichten”



Naast de kwaliteit van de OPP’s zelf moet 

volgens de deelnemers gewaakt worden voor 

dubbelingen in het format ten opzichte van het 

OPP. Als er een kwalitatief goed OPP is, dan 

graag de mogelijkheid laten bestaan deze velden 

in het format open te laten.   

Rol van de deskundigen 

Tijdens de tafelgesprekken en 

later tijdens de presentatie van de 

Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT) bleken er 

veel vragen en onduidelijkheden te bestaan 

rondom de rol en inzet van de deskundigen. Wie 

mag adviseren? Wat is onafhankelijkheid? Hoe 

moet de deskundigenverklaring vormgegeven 

worden? Ook riep dit de vraag op of en zo ja 

welke plek de deskundigenverklaring binnen 

het toekomstige landelijke aanvraagformulier 

voor de toelaatbaarheidsverklaring zou 

moeten krijgen. En werd er aandacht 

gevraagd voor de moeite die meerdere 

samenwerkingsverbanden ervaren bij het vinden 

van deskundigen om deze taak uit te voeren. 

 

Tijdens de netwerkbijeenkomst kwam de 

informatiebehoefte bij de deelnemers op dit 

thema duidelijk naar voren. Tegelijkertijd bleek 

dat, hoewel er de tegenstellingen tussen de 

standpunten van het ministerie van OCW, de 

LBT en de Inspectie van het Onderwijs worden 

ervaren in het veld, er feitelijk overeenstemming 

bestaat hierover tussen deze partijen. 

Reden te meer om de informatievoorziening 

hierover nog eens onder de loep te nemen. 

Al met al een aandachtspunt dat direct 

ook prikkelt om de eigen regio-specifieke 

handelswijzen nog eens onder de loep te nemen.  

Rol van de ouders (en leerling) 

Wat is nu eigenlijk de rol en positie van ouders 

binnen het format? Is de betrokkenheid van 

ouders op deze wijze voldoende geborgd? 

Is het taalgebruik oudervriendelijk, snapt 

iedereen bijvoorbeeld wat bedoeld wordt 

met het woord zienswijze? De wensen en 

verwachtingen van ouders en leerling worden 

in de reacties zichtbaar als belangrijk ervaren. 

Er wordt opgemerkt dat de zienswijze lang 

niet altijd in dossiers aanwezig is, waardoor 

onduidelijk is of ouders zijn meegenomen in 

de onderbouwing van de aanvraag. Het format 

lijkt nu ook een risico in zich te hebben dat er 

aanvullende informatie wordt opgeschreven ter 

onderbouwing van de aanvraag, waarvan ouders 

niet of onvoldoende op de hoogte zijn.  

 

Het proces rondom de aanvraag 

De deelnemers geven aan dat naast de 

aanvraag, het proces voorafgaand, tijdens en 

na afloop van de aanvraag wellicht belangrijker 

is dan de aanvraag zelf. Met hierin aandacht 

voor de context van de leerling en het goede 

gesprek. Een goed format vervangt immers 

nooit het goede gesprek. Meerdere post-its 

bevatten een oproep voor het tijdig betrekken 

van het samenwerkingsverband voorafgaand 

aan een aanvraag. Het samenwerkingsverband 

kan dan meedenken over wat een passende 

oplossing is voor de leerling en het proces 

richting een eventuele tlv-aanvraag begeleiden 

en stroomlijnen.  

Applicatie 

Over de applicatievoorwaarden waren de 

deelnemers het heel erg eens: het is belangrijk 

dat een applicatie aansluit bij alle bestaande 

systemen of hier wellicht zelfs in geïntegreerd 

kan worden. Koppelingen tussen het LAS van 

de school (Parnassys, SOM Today, Magister, 

Cito, etc.) aan de ene kant en de systemen 

van de samenwerkingsverbanden (Kindkans, 

Topdossier, Ldos, etc.) aan de andere kant. 

Een succesvolle en eenvoudige koppeling 

tussen deze systemen is noodzakelijk om 

een toename van bureaucratie te voorkomen 

en een soepele werkwijze te garanderen.  

Een aantal keren wordt een gebruiksinstructie 

voor de professionals die moeten gaan werken 

met deze applicatie als tip genoemd om de 

implementatie goed te laten verlopen.  

 

Hoe nu verder? 

Tot slot vragen de deelnemers zich af hoe de 

implementatie van het landelijk format zal 

gaan verlopen en via welke kanalen zij hierover 

informatie zullen ontvangen. De oproep is 

helder: betrek ons bij het bedenken en uitwerken 

van dergelijke ontwikkelingen en neem om mee 

in de communicatie. Liefst zo direct mogelijk.  

 

Bedoeling van het landelijk format 

Aan diverse tafels is stilgestaan bij de 

bedoeling van het landelijk format. Waarom 

wordt dit ontwikkeld en voor wie lost dit 

iets op? Sommige deelnemers merken op 

dat zij al zo werken en geven aan zorgen te 

hebben over het creëren van nieuwe of zelfs 

meer bureaucratie. Voor deze regio’s voelt 

het als extra. Andere deelnemers herkennen 

de pluriformiteit waar aanvragers van een 

tlv mee te maken hebben, met name bij het 

(voortgezet) speciaal onderwijs. Daar echter 

ook de zorg of verlichting van bureaucratie aan 

de kant van de scholen niet gaat zorgen voor 

verzwaring van bureaucratie aan de kant van de 

samenwerkingsverbanden. Wordt het niet heel 

complex als er aan de ene kant één landelijk 

systeem bestaat, maar aan de andere kant 

ieder samenwerkingsverband werkt met eigen 

systemen?  

Verschillen tussen de regio’s 

De aankondiging van de komst van een landelijk 

format voor de toelaatbaarheidsverklaringen 

riep bij veel deelnemers de vragen op over 

hoe de eigen regio-specifieke werkwijze 

hierbinnen geborgd kan blijven. “Doet een 

landelijk format recht aan de regionale 

verschillen?”. “Hoe kunnen we onze regio-

specifieke criteria in dit format kwijt?”.  “Waar 

blijft de ruimte voor de eigen werkwijze?”.  

Tegelijkertijd gaf dit aanleiding tot het nadenken 

over de eigen criteria. Is een actueel IQ-

onderzoek noodzakelijk? Wat is de rol van 

diagnoses in de besluitvorming?  

Relatie met het OPP 

Vanuit alle tafels kwam luid en duidelijk 

naar voren dat het landelijk format voor een 

aanvraagformulier niet succesvol kan zijn zonder 

aandacht voor de inhoud en kwaliteit van de 

OPP’s. Daar wordt door de aanwezigen dan 

ook nadrukkelijk om aandacht voor gevraagd. 

Naast de kwaliteit van de OPP’s wordt ook 

meermaals de zorg uitgesproken dat in OPP’s 

toegeschreven kan worden naar een aanvraag 

voor een toelaatbaarheidsverklaring. Daarom 

wordt aandacht gevraagd voor de expliciete 

afwegingen die gemaakt zijn rondom deze 

aanvraag: “Wat is er nodig voor deze leerling?”, 

“Is onderzocht of een andere reguliere 

school een passend aanbod heeft?”, etc..  

Opbrengsten 

tafelgesprekken 

De plenaire presentatie gaf de deelnemers stof tot nadenken en leidde tot 

het voeren van een goed gesprek tijdens de tafelgesprekken over enerzijds 

het landelijk format voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring 

en anderzijds het stroomschema: Welk samenwerkingsverband is aan zet? 

De opbrengsten van deze gesprekken zijn zichtbaar in de vele post-its met 

vragen, knelpunten en regionale oplossingen. Al deze opbrengsten zijn 

gerubriceerd en samengevoegd. Hieronder kun je lezen welk gedeeld beeld 

hieruit naar voren kwam.  

 

Landelijk format voor de aanvraag van  

een toelaatbaarheidsverklaring
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Ook inhoudelijk kwamen aandachtspunten 

naar voren met als centrale vraag: 

Wie is aan zet en wanneer ... 

• Een leerling tijdelijk niet aan bekostigd 

onderwijs heeft deelgenomen en weer 

instroomt in het bekostigd funderend 

onderwijs? Denk aan tijdelijke plaatsing op 

een school voor particulier onderwijs of 

tijdelijke vrijstelling van onderwijs Maar ook 

wanneer leerlingen na een overstap in het 

MBO vastlopen en opnieuw instromen in het 

vso om daar hun perspectief af te ronden.  

• Leerlingen gedurende hun schoolloopbaan 

een overstap maken van cluster 2 naar een 

school voor gespecialiseerd onderwijs binnen 

passend onderwijs (cluster 3 of 4).  

• Een leerling een overstap maakt van PO naar 

VO en in de zomervakantie verhuist?  

Welk woonplaatsbeginsel wordt dan 

aangehouden? 

• Bij verhuizingen een verschil van inzicht 

bestaat tussen de verschillende regio’s of een 

leerling wel of niet toelaatbaar is tot het 

gespecialiseerd onderwijs?  

Met name in onderstaande situaties levert dat 

knelpunten op: 

• Wanneer een leerling tijdelijk in een 

woonvoorziening gaat wonen. 

• Voor statushouders. 

• Wanneer een leerling uitstroomt vanuit  

een residentiële instelling.   

Veel deelnemers zien dat er winst te behalen 

valt door een goede afstemming en kennisdeling 

tussen de samenwerkingsverbanden po en vo 

in de regio. Enkele samenwerkingsverbanden 

verbinden de loketten po en vo aan 

elkaar, anderen werken met consulenten 

die wanneer leerlingen in groep 8 zitten 

doorstroomgesprekken voeren.

 

De deelnemers hadden ook suggesties 

voor landelijke oplossingsrichtingen: 

• Eén document waarin alle richtlijnen 

opgenomen staan, inclusief de 

uitzonderingen daarop. 

• Gemakkelijke toegang tot het meest actuele 

stroomschema bijvoorbeeld op de site 

van het Steunpunt Passend Onderwijs. 

• Een landelijk aanvraagpunt 

voor EMB-leerlingen. 

• Door sbo op te nemen in het stroomschema 

ontstaat ook duidelijkheid over wie 

wanneer aan zet is bij sbo-tlv’s. 

• Voor leerlingen die in het buitenland 

wonen de standplaats van de school 

als grondslag gebruiken om te bepalen 

bij welk samenwerkingsverband de 

tlv aangevraagd moet worden.  

• Een aparte toelichting in het stroomschema 

voor onderinstroomleerlingen (4-jarigen 

en po-vo overstap) waarin bijvoorbeeld 

helderheid komt welk moment gebruikt 

wordt om het woonplaatsbeginsel 

te bepalen. Denk aan opties als: het 

moment van aanvraag van de tlv bij het 

samenwerkingsverband, de woonplaats op 

de verjaardag van de leerling (bij 4-jarigen) 

of de start van het schooljaar dat de leerling 

in het vo start (bij overgang po-vo). 

 

Stroomschema toelaatbaarheidsverklaringen
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passend onderwijs

Wie geeft de tlv af?

1. Is er al een tlv?

2. Zit de leerling al  
op het (v)so?

3. Zit de leerling al op  
school? (regulier)

4. Heeft de leerling een 
woonplaats in Nederland?

Swv waar de school van 
aanmelding staat, geeft  

de tlv af

Swv van de eerdere  
tlv verlengt

Met CvI-indicatie en residen-
tieel instroom voor 1-8-2014: 
swv waar de leerling op 1-8-

2014 woonde geeft tlv af

Swv waar de reguliere school 
staat (‘verwijzende school’)  

geeft de tlv af

Swv waar de leerling woont  
geeft de tlv af

In alle gevallen: swv dat de 
(eerste) tlv heeft afgegeven, 

blijft betalen

Instroom vanuit open 
residentieel na 1-8-2014: 

swv van herkomst geeft tlv af

Terugkeer na GJI/JJI: swv waar 
de leerling gaat wonen geeft 

tlv af

(V)SO

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Tijdens de tafelgesprekken bleek het betreffende stroomschema 

“Wie geeft de tlv af?” niet bij alle deelnemers bekend te zijn en 

zeker niet bij alle scholen. Dit leidde al snel tot de conclusie dat de 

vindbaarheid van deze informatie verbeterd kan worden.  
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Opbrengsten thematafels 

Er was aan de thematafels voldoende stof voor het gesprek en de 

uitwisseling kwam dan ook gemakkelijk tot stand. Aan sommige tafels 

ontstond een gedeeld gevoel rondom de uitdagingen waar de deelnemers 

voor staan. Aan andere tafels werden oplossingen uitgewisseld en gretig 

gebruik gemaakt van elkaars ervaringen. De beschikbare tijd was voor 

velen te kort. De diversiteit en inhoud van deze gesprekken laten zich lastig 

vangen in de gebruikte opbrengstenformulieren. Hieronder wordt vooral een 

impressie gegeven van wat aan de orde is gekomen in de gesprekken.  

Categoriebepaling toelaatbaarheidsverklaringen

• Er bestaan verschillen tussen scholen in wat zij kunnen bieden in relatie 

tot hoe zij hun organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning 

hebben ingericht. Dit is van invloed op de bekostiging.  

• Fijn als samenwerkingsverbanden door scholen aan de voorkant  

(tijdens het inrichtingsproces van nieuwe ondersteuningsklassen)  

al worden betrokken, omdat besluiten hierover van invloed zijn op  

de noodzakelijk bekostiging.  

• Hierin ook de wens voor meer gezamenlijkheid met jeugdzorg/gemeente 

voor leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften (die nu vaak 

een tlv midden of hoog toegewezen krijgen). Wat is zorg en wat is 

onderwijs zeker in vso? Hoe kun je in gezamenlijkheid optreden? 

• Scholen bekostigingsnoodzaak helder laten onderbouwen; wat zet je als 

school in voor die leerling? Waar overstijgt dit de mogelijkheden van de 

basisbekostiging vanuit een categorie laag? 

• In gesprek gaan met scholen over de eigen ondersteuningsbehoeften 

t.a.v. het begeleiden van leerlingen met (tijdelijk) complexere 

ondersteuningsbehoeften.  

• De docent/klas faciliteren in plaats van per individuele leerling  

• Groepsarrangementen vs. individuele arrangementen. 

 

Hoe handel je bij tijdelijke extra ondersteuning? 

• Tlv in combinatie met arrangementen (flexibiliteit mogelijk en direct 

beschikbare middelen om bijvoorbeeld ondersteuning/begeleiding in te 

kopen) of ophogen tlv (weinig flexibiliteit in bekostiging, looptijd, etc.) 

• Categorie midden en hoog voor een kortere looptijd afgeven 

(uitgezonderd EMB/EVB+) 

• Vanuit het samenwerkingsverband monitoren wat effecten zijn van  

de inzet van (tijdelijk) hogere categorieën tlv. 

Inrichting commissie toelaatbaarheid 

• Behoefte aan landelijke kaders; welke ruimte bestaat er? 

• Rondom de inzet van de deskundigen:  

• Wat houdt betrokken zijn bij de aanvraag in? Behoefte aan 

kaderstellende en meer eenduidige informatie hierover. 

• Wat zijn de voorwaarden voor een deskundige? 

• Ouders zijn vaak heel tevreden wanneer de deskundigen wel  

betrokken zijn in het besluitvormingsproces.  

• Onduidelijkheid rondom mogelijke functies van de tweede  

deskundige, m.n. rondom het begrip pedagoog.  

• Tip: neem tijd voor het proces met ouders. 

• Investeren in de grote lijnen en niet acteren op uitzonderingen. 

 

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen 

Het merendeel van de samenwerkings-

verbanden is aangesloten bij de LBT: 

Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaring. De overige 

samenwerkingsverbanden hebben dit zelf 

geregeld, bijvoorbeeld in samenwerking 

met een ander samenwerkingsverband.  

In gesprek met de LBT is stilgestaan bij 

de onafhankelijkheid van de deskundigen. 

De onderwijsinspectie en LBT lijken  

soms verschillend te kijken naar 

onafhankelijkheid/betrokkenheid van  

de twee onafhankelijke deskundigen. Dit 

ogenschijnlijke verschil lijkt veroorzaakt te 

worden door een verschillend perspectief 

van waaruit hiernaar gekeken wordt:  

de onderwijsinspectie kijkt vooral vanuit 

de onderwijswetgeving; de LBT vanuit  

het bestuursrecht. Het verschil in 

communicatie t.a.v. de deskundigen-

adviezen zorgt voor onduidelijkheden bij 

samenwerkingsverbanden. Er is behoefte 

aan eenduidige informatie. 

Mag een samenwerkingsverband 

aanvullende informatie opvragen wanneer 

een dossier onvoldoende informatie bevat 

om tot een onderbouwd advies te komen? 

Ja dat mag. Samenwerkingsverbanden 

mogen bij ontoereikende of onduidelijke 

informatie in het dossier voor de tlv-

aanvraag zelf aanvullende informatie 

opvragen wanneer het dossier 

onvoldoende informatie bevat om een 

goed beeld van de leerling te krijgen en 

zijn of haar ondersteuningsbehoeften.  

Welke eisen zijn er aan de onderbouwing 

van een toelaatbaarheidsverklaring? 

Een TLV dient te zijn gebaseerd op twee 

onafhankelijke deskundigenadviezen. 

Daarnaast dient het besluit zelf 

onderbouwd/gemotiveerd te zijn: 

Waarom wordt dit besluit genomen?  

Contact

Samenwerkingsverbanden mogen de 

Onderwijsgeschillen benaderen bij vragen, 

zij kunnen dan aangeven hoe vanuit de 

wetgeving gehandeld zou moeten worden. 

 



Overige onderwerpen 

• Besluitvorming blijft maatwerk 

• In gesprek gaan met het primair onderwijs: wat hebben po-leerlingen 

nodig om succesvol de onderbouw in het vo te kunnen doorlopen 

en wat heeft het vo daar wellicht nog in te ontwikkelen? 

• Criteria tlv op website samenwerkingsverband plaatsen? 

• Spelregels bij RP-leerlingen zijn niet altijd even duidelijk. 

 

De afwisseling van deze ochtend tussen de inhoud en informatie 

en de ruimte voor uitwisseling en contact werd als heel positief 

ervaren. Ook de thema’s werden gezien als actueel en treffend.

De boodschap is duidelijk: dit smaakt naar meer!

We maken dankbaar gebruik van de binnengekomen suggesties en 

buigen ons in het nieuwe schooljaar over een mogelijk vervolg.  
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