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TUSSENEVALUATIE COMMISSIE VAN TOELAATBAARHEID 

 

In februari 2015 heeft een ‘tussenevaluatie’ plaatsgevonden over de werkwijze van de CvT en het 

voortraject waarin een aanmelding wordt voorbereid. Tijdens deze bijeenkomst isveel  informatie 

uitgewisseld. Hieruit zijn tips en handreikingen af te leiden voor collega’s die voor het eerst met een 

tlv-aanvraag te maken krijgen. Om deze reden is er een uitgebreid verslag gemaakt van de 

bijeenkomst en wordt dit verslag breed verspreid.  

 

 

 

Datum:   12 februari 2012  

Tijd:    15.30 – 17.00  

Locatie:   De Clinge, Schapedrift 9, Zeegse  

Onderwerp:  Evaluatiebijeenkomst CvT  

  
Aanwezig: Renate Schenk, Marlies Jekel , Silke Lenting, Ingrid Greijer, Sabine Stigter, 

Hermien Voortman, Sophie Venema, Maaike de Jong, Jeanette Sinot, Suze Barels, Nicole de Groot, Leon van 

der Veen, Natascha Knoeff 

  

 ================================================================================ 

NOTULEN 

  

1. Opening  

Deze tussenevaluatie is bedoeld om terug te kijken naar de periode vanaf 1-08-2014 tot 

heden om het voortraject van het aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring en de 

werkwijze van de Commissie van Toelaatbaarheid ( hierna CvT) te evalueren.  

  

2. Inventariseren ervaringen  

De ervaringen worden verdeeld in positief- en negatief ervaringen en de eventuele vragen. 

 

Relevante doelstellingen, resultaten, afspraken uit het ondersteuningsplan 2014 2018 

 

 Voortraject + of - Opmerkingen 

1 De basisondersteuning op de scholen is op het afgesproken 

niveau en tijdig beschikbaar is voor leerlingen die dit nodig 

hebben. 

  

2 De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is tijdig en 

zorgvuldig in kaart gebracht. 
+/- Hier is verbetering mogelijk 

3 De advisering is onafhankelijk en handelingsgericht en wordt 

binnen de afgesproken termijn gegeven.  
  

4 Ouders zijn betrokken in het traject van advisering. 

 
? Positief dat ouders hun 

zienswijze aangeven bij 

aanvraag tlv 
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5 In geval van verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs ligt er binnen de afgesproken termijn een dossier dat 

voldoet aan de afspraken  

  

6 Het dossier bevat deskundigenadvies dat voldoet aan de 

voorwaarden die in de amvb gesteld zijn. 
? Zie toelichting 

7 Zorgpartners geven geen schooladvies; zij benoemen de 

onderwijs- en begeleidingsbehoeften van kinderen. Het 

onderwijs bepaalt welke onderwijsvorm daar het beste op 

aansluit. (M.u.v. de rol betreffende het afgeven van 

toelaatbaarheidsverklaringen) 

? Zie toelichting 

8 De werkwijze draagt bij aan ‘één  gezin, één plan’. 

 
 Zie toelichting 

  CvT   

9 Er is heldere informatie beschikbaar over de werkwijze van de 

CvT 

 

+  

10 Er is heldere informatie beschikbaar over de criteria/richtlijnen 

die worden gehanteerd bij de beslissing over de tlv 
+  

11 De werkwijze draagt bij aan het bevorderen van tijdelijkheid 

van plaatsing op een speciale (basis) school 
  

12 Er is sprake van afstemming met de 

toelaatbaarheidsprocedures voor speciaal onderwijs cluster 1 

en cluster 2.   

  

13 De administratieve lasten in verband met de aanvraag zijn 

beperkt 
+/- Onduidelijkheid over wat 

moet worden aangeleverd 

14 De beslissing over toelaatbaarheid gebeurt onafhankelijk. 

 
  

15 De beslissing over toelaatbaarheid gebeurt snel (minimaal 80% 

van de aanvragen is binnen vier weken na aanmelding 

afgehandeld) 

+  

16 De beslissing over toelaatbaarheid gebeurt transparant. 

 
? CvT: balans zoeken tussen 

criteria en maatwerk (zie 

toelichting) 

17 De beslissing over toelaatbaarheid gebeurt efficiënt. 

 
? CvT: Wat is marginale 

toetsing? 

18 De beslissing over toelaatbaarheid is gebaseerd op de 

ondersteuningsbehoefte van een leerling (handelingsgericht) 
+/- Verbetering is mogelijk 

19 De betrokkenen worden tijdig en zorgvuldig op de hoogte 

gebracht van het besluit  
  

 Overige opmerkingen   

 Er is verschil in werkwijze tussen CvT’s en CvA’s - Toelichting 

 Bereikbaarheid telefoon - Wordt niet als hinderlijk 

ervaren 

 Bereikbaarheid per mail +  

 Digitale formulier  +/- Werkt niet altijd optimaal 

 Afstemming verwijzende en beoogde school +  

 
3. Toelichten /bespreken 
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De administratieve lasten in verband met de aanvraag zijn beperkt / de beslissing over 

toelaatbaarheid gebeurt transparant. 

 

Er is onduidelijkheid over wat er bij het dossier moet worden aangeleverd. De CvT ziet veel verschil in 

dossiers (inhoud en veelheid).  Er zijn veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheden bij de 

aanvragende scholen belegd. Voor de CvT ligt het zwaartepunt bij een helder deskundigenadvies. De 

bijlagen dienen vooral ter onderbouwing.  

- Voor de zekerheid sturen scholen soms veel rapportages en uitdraaien mee. Vaak kan 

worden volstaan met een samenvatting van de voorgeschiedenis.  

- Onderzoeksrapportages als bijlage zijn alleen relevant als deze recent zijn en een directe 

relatie hebben met de ondersteuningsbehoeften. Bijvoorbeeld een IQ bepaling bij een 

kleuter d.m.v. de SON heeft een beperkte zeggingskracht/houdbaarheid. Daarentegen kan 

een 2,5 jaar oud psychologisch onderzoek van een elfjarige nog best heel relevant zijn. De 

CvT heeft daarvoor geen harde criteria. Het is aan de verwijzende school + deskundige om 

zorgvuldig te bepalen welke informatie relevant is om een verwijzing te onderbouwen en ook 

of het noodzakelijk is om extra onderzoek te doen. 

- De CvT hecht aan zorgvuldigheid in de aanvraag. Soms zijn er tegenstrijdigheden in het 

dossier, bijvoorbeeld als het gaat om IQ bepaling en de benaming ervan. Als deze 

tegenstrijdigheden voorkomen is het van belang om te benoemen waar dat door is 

veroorzaakt en hoe dat op dit moment volgens de deskundige moet worden geïnterpreteerd. 

- Ook zorgvuldigheid is gewenst als het bv gaat om namen, leeftijden, gezinssituatie, etc.. 

- In enkele dossiers ontbreekt een heldere afweging voor een schoolsoort. Er wordt bv. niet 

beschreven of een bao-bao-plaatsing is overwogen en waarom dat niet zou kunnen.  

 

Het doel van de CvT is om niet bureaucratisch  om te gaan met documentatie-eisen. De commissie 

zoekt naar een balans wanneer handel je snel terwijl het dossier niet compleet is en wanneer heb je 

de voorkeur om toch het dossier te laten completeren. Niet-bureaucratisch werken vereist van 

scholen discipline om goede dossiers aan te leveren. 

De CvT heeft de opdracht gekregen om tlv-aanvragen voor sbo door deelnemende schoolbesturen 

‘marginaal’ te toetsen. De CvT worstelt met de vraag wat een marginale toetsing inhoudt.  

 

Er wordt gevraagd aan de CvT om feedback te geven op dossiers en deskundigenadvies. De CvT geeft 

aan dat er niet één juiste manier is. Het kan op veel verschillende manieren. De CvT overweegt om 

over enige tijd enkele verschillende aanvragen te anonimiseren welke als voorbeeld kunnen dienen. 

Verder kan intervisie tussen aanvragers / deskundigen ook ondersteunend zijn. 

 

Afstemming verwijzende en beoogde school 

Zowel de aanwezige verwijzende scholen/deskundigen als de beoogde scholen/deskundigen vinden 

het contact leggen met de beoogde school, voordat de TLV aanvraag wordt ingediend bij de CvT 

prettig en wenselijk. Voor het beoordelen van een aanvraag is de zienswijze van de beoogde school 

voor de CVT nuttige informatie om tot een besluit te kunnen komen. Tijdens het contact tussen 

verwijzende en beoogde school wordt besproken wat de beoogde school voor expertise heeft en 

meer zou kunnen bieden dan de verwijzende school. Zo worden ervaringen gedeeld en is het 

afstemmen over de beste onderwijsplek eenvoudiger. Verplicht stellen heeft voor geen van de 

aanwezigen de voorkeur. Binnen het SWV 22.01 PO is de afspraak gemaakt dat de verwijzende 

school naar een passend aanbod verwijst. Dit betekent dat de verwijzende school op de hoogte moet 
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zijn van de mogelijkheden en belemmeringen van de beoogde school. Dit kan door contact leggen 

over een leerling. Aan de sbo of so-school wordt door de verwijzende school ook wel gevraagd aan 

de beoogde school om te komen observeren in de groep. Als deze vraag  vaker worden gesteld aan 

sbo/so en dit wordt door alle partijen gewenst, zal er iets moeten worden afgesproken over 

facilitering.  

Enkele deelnemers pleiten voor een verheldering van basisondersteuning op het regulier onderwijs 

en enkele deelnemers vragen eveneens een verheldering van de mogelijkheden op het sbo.  

 

De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is tijdig en zorgvuldig in kaart gebracht. 

Het SO geeft aan dat de ondersteuningsbehoefte niet altijd goed onder woorden kan worden 

gebracht door de verwijzende school. Dit is belangrijk om goed te kunnen nagaan wat de beste plek 

is voor een leerling.  

 

Het dossier bevat deskundigenadvies dat voldoet aan de voorwaarden die in de amvb gesteld zijn. 

Tijdens de aanschuifbijeenkomst in november zijn hier vragen over gesteld. In onderstaande 

toelichting wordt een voorlopige insteek beschreven hoe hier mee om te gaan in ons swv. Vanuit een 

langere periode van opdoen van ervaringen, inspectie-beoordelingen en eventuele geschillen uit het 

land, kan de insteek worden bijgesteld.  

1 of 2 deskundigen 

Wat is het doel van de amvb: het swv heeft een instrument om onafhankelijk en deskundig te 

oordelen over de best passende plek voor een leerling. Ons swv legt de verantwoordelijkheid 

hiervoor (gedeeltelijk) neer bij de schoolbesturen. Het verwijzende schoolbestuur zorgt voor een 

zorgvuldig advies en betrekt daarbij de brede ontwikkeling van leerlingen. Vanuit die gedachte ligt 

het voor de hand om meerdere deskundigen te betrekken. Indien de ondersteuningsvraag van 

kinderen volstrekt helder is, kan ook worden volstaan met één deskundigenadvies. Het is niet nodig 

om een tweede deskundige te gaan zoeken met als doel om de aanvraag rond te kunnen krijgen. In 

de CvT zit een orthopedagoog en daarmee is de tweede deskundige van de amvb afgedekt. Er zijn 

inmiddels ook afspraken gemaakt met de JGZ. Op afroep sluit een jeugdarts aan bij de CvT 

(consultatiefunctie voor de CvT) 

Advies op ondersteuningsbehoeften of schooladvies 

Het onderwijs verwacht van externe deskundigen een advies over onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften en geen specifiek schooladvies. In het verleden is het regelmatig gebeurd 

dat externe deskundigen met onvoldoende kennis van zaken een schoolsoort adviseerde. Hierdoor 

ontstonden er problemen in de communicatie met ouders. De insteek is dat onderwijs gaat over 

onderwijs en zorg gaat over zorg. Dat wil zeggen dat bv. een orthopedagoog die in dienst is bij een 

schoolbestuur over een schoolsoort kan adviseren, maar dat een psycholoog van een zorginstelling 

adviseert over ondersteuningsbehoeften. Vervolgens maakt ‘onderwijs’ daar een vertaling op naar 

schoolsoort.  

Deskundigenadvies en beroepscode 

Er zijn onduidelijkheden over het deskundigenadvies in relatie tot de beroepscode NVO en NIP. 

Vanuit de Po-raad is het volgende geadviseerd. Als deskundigen een onderzoek hebben gedaan en 

ouders willen dit niet delen, dan kan het rapport niet als bijlage worden bijgevoegd en kan een 

deskundige vanuit de inhoud van dit rapport geen advies geven. Op verzoek van een school kan een 

deskundige meekijken in het leerlingendossier en op basis van de beschikbare gegevens een 

deskundigenadvies opstellen. Dit gebeurt vanzelfsprekend zoveel mogelijk in overleg met ouders. 
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Expliciete toestemming van ouders is in dat geval niet vereist. Ouders kunnen hun zienswijze bij de 

aanvraag verwoorden.  

 

De werkwijze draagt bij aan ‘één  gezin, één plan’. 

De CvT oordeelt over schoolplaatsingen. In het voortraject moet de samenwerking met zorg worden 

vormgegeven. Daarbij is het van belang dat op het moment dat een verwijzing naar sbo of so of 

terugplaatsing wordt overwogen, er altijd wordt afgestemd wat dit betekent voor de zorg aan het 

kind/het gezin. Andersom geldt hetzelfde; als er keuzes worden gemaakt omtrent de zorg, is het van 

belang om direct na te gaan wat dit betekent voor de schoolgang van het kind. De 

verantwoordelijkheid van deze afstemming ligt bij de verwijzende school/schoolbestuur.  

 

Er is verschil in werkwijze tussen CvT’s en CvA’s van verschillende swv’s 

De wet op passend onderwijs maakt dat er verschillen zijn. Er is sprake van afstemming met 

omliggende CvA’s. Het is begrijpelijk dat verschillen vervelend kunnen zijn. De vraag is of het gaat om 

een verschil in visie of een verschil in praktische zaken als  formulieren, handtekeningen, 

vergaderfrequentie etc. Binnen ons swv wordt getracht om veel vrijheden te bieden in de wijze van 

opbouwen en aanleveren van dossiers. Hierdoor is ruimte om binnen een schoolbestuur die met 

verschillende  swv’s te maken heeft, toch eenzelfde werkwijze te hanteren. Suggesties  voor 

uniformering kunnen gemeld worden bij de coördinator.   

 

 


