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De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben de opdracht gekregen om 
te bepalen of een leerling al dan niet aangewezen is op speciale ondersteuning en/of 
speciale onderwijsvoorzieningen en voor hoe lang. 

Het samenwerkingsverband heeft een commissie (commissie toewijzing ondersteuning) 
gemandateerd om een aanvraag voor extra ondersteuning op school, een arrange-
ment of een tlv te beoordelen en daarover een besluit te nemen.
Deze cto raadpleegt op grond van voorschriften in de wet ten minste twee onafhanke-
lijke deskundigen, waaronder in elk geval gedragswetenschapper. 
In dit samenwerkingsverband maakt behalve een kinder- en jeugdpsycholoog ook een 
maatschappelijk deskundige deel uit van de cto. De cto kan desgewenst advies van 
een onafhankelijk (revalidatie) arts of kinderpsychiater inschakelen. 
Naast beide deskundigen  maken een voorzitter (kennis van lwoo /pro, vo) en een se-
cretaresse (front office) deel uit van de cto.
In een wekelijkse bijeenkomst bespreken de cto-leden het voorgenomen besluit van 
de deskundigen, de uitkomst wordt bekrachtigd door de voorzitter. Het besluit op basis 
van het advies van de deskundigen wordt via LDOS naar de scholen gecommuniceerd. 
Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht (front office).Doordat de samenstel-
ling van de cto overeenkomt met de wettelijke bepalingen voor het adviseren bij aan-
vragen voor een toelaatbaarheidsverklaring vso of een arrangement, is de onafhankelij-
ke positie van de cto in personele zin geborgd.
De leden van de cto denken mee/ adviseren en arrangeren in knooppuntgesprekken 
op scholen ten behoeve van een passend onderwijs- (ondersteunings)traject voor leer-
lingen. 
Deelname van een cto-lid aan het overleg kan verschillende doelen hebben:
- (P)reventief meedenken 
- (A)rrangeren (aanvraag arrangement of tlv bespreken) 

Cto-leden kunnen worden uitgenodigd voor een knooppuntoverleg dat door de aan-
meldende school is georganiseerd. 
In het overleg is aandacht voor de mogelijkheden van de leerling. Zowel het welzijn als 
de mogelijkheid succes te ervaren zijn uitgangspunten. Discrepantie tussen de pres-
taties en verwachtingen worden besproken. Gezamenlijk brengen de deelnemers in 
kaart welke overwegingen  een rol spelen, op drie niveaus: de leerling zelf, de school 
en het gezin. 
Het overleg biedt de mogelijkheid om snel en efficiënt de benodigde informatie boven 
tafel te krijgen, om op een handelingsgerichte manier in samenwerking met alle betrok-
ken partijen vast te stellen welke extra inzet nodig is voor de leerling. 
Als de school van inschrijving de aanwezigheid van een cto-lid bij een knooppuntover-
leg wenst, moet de leerling van te voren digitaal bij de cto zijn aangemeld via LDOS.                          
Er wordt in LDOS onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor het bijwonen van een 
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overleg met als doel preventief meedenken (P) en aanvragen met het doel arrangeren 
(A).
De school maakt een keuze voor het doel (middels digitale aanvraag). Ouders zijn 
vooraf op de hoogte gebracht van de aanvraag en het doel van het gesprek.  Medeon-
dertekening van het OPP door ouders is geen (wettelijk) vereiste voor het in behande-
ling nemen van de aanvraag door de cto.

 
(P)reventief meedenken: een cto lid sluit op uitnodiging van de ondersteuningscoör-
dinator aan bij een knooppuntgesprek op school n.a.v. een digitale aanvraag in LDOS. 
Het betreft een gesprek over een leerling die binnen de school van inschrijving meer 
ondersteuning behoeft. 
Doel van de school is het traject van de leerling binnen school te continueren d.m.v. 
adequate  ondersteuning; voor vso is het doel voorkomen van dreigend thuiszitten. 
Het gewenst resultaat is of een oplossing binnen eigen ondersteuningsprofiel mogelijk 
te maken of een oplossing in samenwerking met leden knooppunt te realiseren.
Aanvraag 
De aanvraag voor ‘preventief meedenken’ wordt voorafgegaan door een digitale aan-
vraag in LDOS: OPP invullen (+ onderbouwde ondersteuningsvraag) + toestemmings-
verklaring ouder(s)/ voogd/ leerling.
(A)rrangeren vo-vso: een cto-lid sluit op uitnodiging van  de ondersteuningscoördinator 
bij een knooppuntoverleg op school aan. Het betreft een gesprek dat in overleg met 
de knooppuntleden mogelijk leidt tot een arrangement of tot afgifte van een tlv voor 
het voortgezet speciaal onderwijs . 
De cto heeft de aanvraag voor deelname aan het knooppuntoverleg (voorgenomen 
besluit deskundigen) besproken en een van de cto-leden zal vervolgens aansluiten bij 
het gesprek. Het cto-lid zal namens de cto communiceren.
Aanvraag  
De cto wordt uitgenodigd na een digitale aanvraag in LDOS: OPP (+ onderbouwde 
ondersteuningsvraag) + recente, relevante rapportages + toestemmingsverklaring + 
resultaat Professionele dialoog > beoogd uitstroomperspectief en traject in vso/ scha-
kelvoorziening.
Er is al een Professionele dialoog met een vso-school gevoerd, waarin het uitstroom-
perspectief (-profiel) van en het gewenst traject voor de individuele leerling besproken 
zijn. 
Recente IQ gegevens zijn relevant (niet ouder dan 2 jaren). De afname van een cogni-
tietest door een gedragswetenschapper van het team onderzoek en begeleiding van 
het samenwerkingsverband is mogelijk. 
Uit de aanvraag moet duidelijk worden wat de specifieke ondersteuningsbehoefte van 
de leerling is, waarom school niet (meer) kan voldoen aan deze behoefte, wat school 
gedaan heeft om betreffende leerling ondersteuning te bieden en waardoor dit onvol-
doende resultaat heeft opgeleverd. 
Afgifte van de tlv kan binnen een tot zes weken plaatsvinden via LDOS, afhankelijk van 
hoeveelheid werk dat de cto onder handen heeft .
In geval van afwijzing zullen de argumenten (binnen een week) via LDOS geformuleerd worden. 

3. TOELICHTING P EN A
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DEELNAME CTO
De cto-leden kunnen aan knooppuntgesprekken deelnemen op de volgende dagde-
len en tijd: 
maandag   11.30 – 16.30 uur 
donderdag   13.00 – 16.30 uur 
dinsdag  08.30 – 12.30  uur
Deze gesprekken vinden plaats;
- op uitnodiging van de cto (front office)
- op locatie kantoor swv (Heerlen of Maastricht)

GESPREKKEN IN HET KADER VAN ‘ONDERINSTROOM’ PO-VSO /LEERJAAR 1 CLUSTER 3 EN 4  
Het betreft digitale tlv-aanvragen voor  leerlingen die vanuit het (speciaal) basisonder-
wijs worden aangemeld voor het vso  (cluster 3 en 4).
Onderinstroom cluster 3
Digitale tlv-aanvragen voor cluster 3 worden door de cto besproken. Indien er vragen 
zijn, wordt de vso-school door de cto uitgenodigd voor een gesprek.
Onderinstroom cluster 4
Bespreking van de digitale aanvragen voor cluster 4  scholen zal plaatsvinden met de 
vso-school van aanmelding. 

De school wordt uitgenodigd op initiatief van de cto, locatie gesprek: kantoor cto Maas-
tricht of Heerlen.
Deelnemers: ondersteuningscoördinator en gedragswetenschapper vso-school, twee 
leden van de cto.
Planning: periode maart, april en mei 2020 

GESPREKKEN IN HET KADER VAN HERBEOORDELING: PROGNOSEGESPREKKEN 
De leden van de cto nodigen in de eerste helft van het schooljaar (september – de-
cember) vso-scholen uit om de toelaatbaarheidsverklaringen die aan het eind van het 
schooljaar aflopen, te bespreken.  
Gewenste deelnemers: ondersteuningscoördinator en gedragswetenschapper vso, 
twee leden cto.
Planning
- cluster 4-scholen periode september t/m november en februari t/m mei
- cluster 3 scholen periode december en januari
Locatie: kantoor cto Heerlen of  Maastricht

Doel prognosegesprekken: inzicht krijgen in het traject/plan van aanpak (in relatie tot 
uitstroomperspectief en -profiel) dat voor de betreffende leerling is opgesteld. Schake-
len (terugplaatsing regulier onderwijs) is het uitgangspunt bij leerlingen met uitstroom-
profiel vervolgonderwijs of arbeid (volledig loonvormend). In de tweede helft van het 
schooljaar worden de scholen uitgenodigd om afspraken t.a.v. schakelen, die in de ori-
enterende fase met cto-leden gemaakt zijn, te evalueren/resultaat te bespreken.
Resultaat: de cto wil tijdig zicht krijgen op uitstroom vso (terugplaatsing regulier onder-
wijs, uitstroom arbeid of dagbesteding) en de herindicatie.
Bij uitstroom naar dagbesteding of ‘beschut werk’ geldt: in het schooljaar waarin een 

4. GESPREKKEN ONDERINSTROOM EN HERBEOORDELING
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leerling de leeftijd van achttien jaar bereikt, wordt in het prognosegesprek (uiterlijk in 
november) besproken hoe ouders/verzorgers betrokken zijn bij de overstap naar dag-
besteding vanaf 1 augustus in het daarop volgende schooljaar zodat tijdige aanmelding 
plaatsvindt om aansluitend aan het einde van het schooljaar plaatsing in een instelling 
voor dagbesteding te realiseren, waarna de leerling kan worden uitgeschreven. 
Indien de uitstroom naar dagbesteding dan nog niet mogelijk blijkt kan de leerling ter 
overbrugging op basis van een arrangement op de vso school blijven. Dit is een kort-
durend arrangement dat in principe voor rekening van de vso school komt.

 
Leerlingen die worden aangemeld (digitaal via LDOS) voor de schakelvoorziening 
breed worden besproken tijdens de overstaptafel po-vo in het voorjaar van 2020. 

Bij het overleg is ten minste één lid van de cto aanwezig. 

Bij het toekennen van een kort arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring vso (lo-
pend + één jaar) wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van het voortraject in de scho-
len. Het ondersteuningsteam van school (waaronder een gedragswetenschapper met 
ten minste een basisaantekening diagnostiek) in de school stelt vast: 

• DAT er extra ondersteuning nodig is omdat de onderwijsbehoefte van de leerling 
de basisondersteuning overstijgt. 

• WAAROM de extra ondersteuning nodig is op basis van de samenhangende stimu-
lerende en belemmerende factoren in relatie tot het beoogde uitstroomniveau en 
uitstroomperspectief.             

• WAAR de extra ondersteuning geboden kan worden en welk traject de leerling bin-
nen het vso zal volgen (Professionele dialoog).

• HOE LANG de ondersteuning in het vso nodig zal zijn. 
Het voortraject en de bevindingen worden in de aanvraag voor arrangement of tlv be-
schreven.  
Medeondertekening van de aanvraag door ouders is geen (wettelijk) vereiste voor het 
in behandeling nemen van de aanvraag door de commissie voor toewijzing onder-
steuning. Ouders/ ondersteuners moeten wel op de hoogte gebracht worden van de 
handelingsverlegenheid (oorzaken) van de school van inschrijving en van het traject dat 
school wil bewandelen om extra ondersteuning mogelijk te maken.
 
 ITERIA TOEKENNEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING  
Handelingsgericht arrangeren leidt tot individuele beoordeling. Onderstaande grond-
slagen maken echter duidelijk langs welke lijnen de besluitvorming binnen de cto 
plaatsvindt.

Er zijn drie grondslagen voor toekenning van een tlv vso cluster 3 en 4 
- De leerling heeft een zml-leerprofiel
- De leerling heeft een IQ < 55
- De leerling heeft het syndroom van Down

De leerling heeft zeer geringe leervorderingen, waardoor plaatsing in het praktijkon-
derwijs niet mogelijk is.

5. PLAATSING IN DE SCHAKELVOORZIENING BREED

6. VOORTRAJECT ARRANGEMENT- EN  TOELAATBAARHEIDAANVRAAG  

7. CRITERIA TOEKENNEN VAN EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING 
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Intensieve ondersteuning is nodig op het domein sociaal en emotioneel functioneren.
Intensieve ondersteuning is nodig op het gebied van de praktische redzaamheid / ge-
zondheid.

Toekenning tlv ten behoeve van EMB-leerlingen
Voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) worden op basis van 
het digitaal dossier (LDOS) tlv-en afgegeven met een geldigheidsduur tot het einde van 
de schoolloopbaan.

Toekenning tlv bij herbeoordeling indicatie
Om te kunnen beoordelen of sprake is van intensieve ondersteuningsbehoeften waar-
door een plaatsing in het vso noodzakelijk blijft, wordt gebruik gemaakt van de onder-
staande handelingsgerichte criteria:
• Welke ondersteuningsbehoeften heeft de leerling?

Van welke ondersteuningsmogelijkheden binnen het vso - passend bij de onder-
steuningsbehoeften van de leerling – maakt de leerling gebruik?

• Wat was het effect van de geboden ondersteuning?
Zijn er alternatieve passende ondersteuningsvormen binnen het reguliere onder-
wijs? Zo niet, waarom komen deze alternatieven niet (voldoende) tegemoet aan de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling?

 
Bij het advies over toekenning van een tlv wordt bekeken of en op hoeveel van de 
drie domeinen een leerling dusdanig grote ondersteuningsbehoeften heeft dat een 
gespecialiseerde onderwijssetting (vso) noodzakelijk is. Het aantal domeinen waarop 
deze gespecialiseerde ondersteuning betrekking heeft, bepaalt de tlv-categorie: 

Aantal domeinen tlv-categorie1

1 laag
2 midden
3 hoog 

  
De wijze waarop wordt omgegaan met de tlv-categorieën is bij iedere route hetzelfde, 
de handelingsgerichte vragen verschillen afhankelijk van de situatie. 
De toekenning van de categorie (mate van ondersteuning) wordt gebaseerd op de be-
hoeften van de individuele leerling.

Overig
Voor meer informatie betreffende de cto en informatie over taakomschrijving leden cto, 
over beroep en bezwaar tegen besluit op tlv-aanvraag, raadpleeg:  ‘cto | ondersteu-
ningsplan 2019-2023’ 

Heerlen, september 2019, namens de cto-leden,

Carla Sparnaaij, voorzitter

1 met ingang van het schooljaar 2020/2021 worden de categorieën laag, midden en hoog los-
gelaten en vervangen door categorie laag met eventueel aanvullend doelgroeparrangement

8. CATEGORIEËN-TLV 
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