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Taak en opdracht  

  

De CvA van Plein Midden Twente geeft advies betreffende verzoeken tot het afgeven van Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO onderwijs en 

daaraan gekoppelde bekostiging (categorie). Dat advies wordt overgenomen door het Samenwerkingsverband 23-02 PO dat formeel de TLV afgeeft.  

  

Samenstelling CvA  

  

De samenstelling van de CvA is divers en zodanig dat verschillende disciplines met brede expertise vertegenwoordigd zijn. De CvA voldoet daarmee aan de 

wettelijke voorschriften. De CvA bestaat in 2017-2018 uit:  

- Een GZ-psycholoog  

- Twee orthopedagogen  

- Een schoolmaatschappelijk deskundige  

- Administratief ondersteuner 

- Voorzitter (coördinator PMT)  

Op afroep kan er externe deskundigheid aan de CvA worden toegevoegd wanneer een dossier daar om vraagt. Dat kan bijvoorbeeld een orthopedagoog van 

een SO-school zijn, een jeugdarts maar ook een regisseur van een gemeente. Ook worden –wanneer de CvA dat wenselijk acht- leden van het 

Schoolondersteuningsteam en/of ouders uitgenodigd.  

   

Onafhankelijkheid  

  

De CvA werkt onafhankelijk, vormt haar eigen mening en adviseert op basis van gegevens en niet van aannames. Oordelen over dossiers koppelt de CvA 

terug aan schoolbesturen en ze stelt vragen ter verheldering wanneer zaken niet duidelijk of onvolledig zijn.  

   

Status  

  

De status van de CvA is formeel een onderwijsaangelegenheid die valt binnen de omschrijving zoals die is opgenomen in het Deelregioplan PMT en binnen 

de kaders van het SWV 23-02 PO.  
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 Werkwijze  

  

De CvA geeft advies op basis van voorliggende dossiers. In iedere casus zijn er verschillende argumenten voor en tegen plaatsing op het speciaal (basis) 

onderwijs. Door deze in kaart te brengen wordt de besluitvorming inzichtelijk. De CvA gebruikt hiervoor een document waarin procescriteria beschreven 

zijn. Dit document is op te vragen bij de CvA. Per casus kan de hoeveelheid, de inhoud en de weging van de argumenten sterk verschillen. De CvA kiest per 

casus zelf welke kenmerken zij relevant acht. Soms heeft zij aan een paar argumenten genoeg om te besluiten, soms heeft zij meer informatie nodig. Het is 

nadrukkelijk niet zo dat alle kenmerken bekend moeten zijn om tot een advies te kunnen komen.  

    

De CvA baseert haar advies op grond van 4 kenmerken:  

 Kenmerken van de leerling  
 Kenmerken van het onderwijs (leerkracht, groep, school)  
 Kenmerken van de ouder(s)/opvoeder(s) 
 Kenmerken van het derde milieu 
 

Bij de weging staat een aantal vragen centraal: 

- Wat is de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling? 

- Wat is de ondersteuningsbehoefte van de school? 

o Is er (voldoende) gebruik gemaakt van lichte ondersteuningsvormen? 

o Welke knelpunten worden ervaren en wat is aanvullend nodig? 

- Wat is de ondersteuningsbehoefte in de buitenschoolse situatie (gezin, vrije tijd, zorg) 

o Wat is al ingezet 

o Hoe is de afstemming met het onderwijs? 

o Welke knelpunten worden ervaren en wat is aanvullend nodig? 
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Kengetallen  

  

Ook in het schooljaar 2017-2018 heeft de CvA een aantal kengetallen verzameld. Deze worden hieronder weergegeven, naast de gegevens van de voorgaande 

2 schooljaren. 

  

 2015-2016  2016-2017 2017-2018 

                                

Aantal besproken dossiers 363 182 217 

                                

                                

Aantal afgegeven TLV’s   355   97,80%     174   95,60%     202   93,00%   

Waarvan “nieuw”   163   45,90%     134   77,10%     157   77,70%   

Waarvan “herindicatie”   192   54,10%     40   22,91%     45   22,30%   

                                

                                

Nieuw aanvragen vanuit:                               

BaO   107   65,60%     89   66,40%     102   65,00%   

SO    51   31,30%     31   23,10%     28   17,80%   

SBO   5   3,10%     14   10,50%     27   17,20%   
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Vervolg 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

            

TLV’s per schoolbestuur:                       

                                

Attendiz   187   52,70%     35   20,10%     39   19,30%   

TWOG    48   13,50%     13   7,50%     3   1,50%   

Dr. Schaepmanstichting   50   14,10%     37   21,3%     73   36,10%   

Primato    18   5,10%     21   12,10%     27   13,30%   

Stichting KOMT   15   4,20%     14   8,00%     10   5,00%   

BSV-MarCant    11   3,10%     23   13,20%     14   6,90%   

OPO HvT   9   2,50%     10   5,70%     5   2,50%   

Keender    6   1,70%     14   8,0%     8   4,00%   

SKOE   5   1,40%     1   0,60%     1   0,50%   

SOTOG    2   0,60%     3   1,70%     18     8,90%   

KONOT   1   0,30%     0   0,00%     0   0,00%   

OPONOA    1   0,30%     1   0,60%     1   0,50%   

De Toonladder   1   0,30%     1   0,60%    -   ------%   

Simonscholen       1  0,60%       

Montessori Hbg            1  0,5%  

Consent             1  0,5%  

PCPO            1  0,5%  
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Aantal TLV’s SBO   86   24,20%     70   40,20%     96   47,50%   

                                

                               
Aantal TLV’s SO         
Cat. 1 

  
 

232 
  

 
65,40% 

    
 

95 
  

 
54,60% 

    
 

96 
  

 
47,50% 

  

Cat. 2       13   3,70%     3   1,70%     5   2,50%   

Cat. 3   24   6,70%     6   3,40%     5   2,50%   

                                

                                

Aantal TLV’s voor jongens   285   80,30%     130   74,70%     148   73,30%   

Aantal TLV’s voor meisjes   70   19,70%     44   25,30%     54   26,70%   

                                

    
Aantal aangehouden 
dossiers waarvoor 
uiteindelijk wel een TLV is 
afgegeven                            
 

  
 

24 
 

 
 
 
 
12x SBO 
12x BAO  
 

 
8,60% 

 
    30 

  
 
 
 
0x BAO 
30x S(B)O 
15/15 

17,20%     27 

  
 
 
 
18x BAO 
2x SBO 
7x SO 

13,40%   
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Vervolg 2015-2016  2016-2017  2017-2018  

                                

Aantal aangehouden 
dossiers waarvoor nog geen 
TLV is afgegeven 

  2   0,60%     3   1,70%     3   1,40%   

                                

                                

Aantal dossiers waarbij de 
TLVaanvraag is afgewezen 

  1   0,30%     0   0,00%     2   1,00%   

                                

                                

Aantal dossiers zonder 
handtekening voor akkoord 
door ouders 

  2   0,60%     0   0,00%     7   3,20%   

                                

 
Aantal TLV’s waarbij door 
ouders bezwaar is 
aangetekend bij het SWV 
 

 2  0,60%   1  0,60%   1  0,50%  

                   

Aantal malen waarbij CvA 
door SWV wordt betrokken 
bij oudergesprek na afgifte 
van een TLV 
 

            4   2,00%   
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 2015-2016  2016-2017  2017-2018 

        

TLV’s jaartal geboorte:       

        

2002 - - - 

2003 2 1 - 

2004 30 2 1 

2005 45 9 3 

2006 57 10 10 

2007 57 28 13 

2008 53 28 30 

2009 56 33 33 

2010 25 21 29 

2011 21 18 33 

2012 9 18 21 

2013 
2014 

- 6 
23 
6 
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 2015-2016 2016-2017  2017-2018 

        

Bekostiging afgegeven TLV’s       

       

Sol. SWV    24 11,9% 

Sol. PMT    68  33,7% 

Dr. Schaepmanstichting    45  22,3% 

Primato     29 14,3% 

Stichting KOMT    10  5,0% 

BSV-MarCant     12 5,9% 

OPO HvT    4 1,9% 

Keender     10 5,0% 
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Opmerkingen/aandachtspunten: 

 In het schooljaar 2015-2016 was de verhouding nieuwe dossiers/herindicaties 46%/54%.   
In het schooljaar 2016-2017 lag de verhouding nieuw/herindicatie op 77%/23%.  
In het schooljaar 2017-2018 was de verhouding nagenoeg gelijk aan 2016-2017. 

 Van het totaal aantal afgegeven TLV’s is 47,5% SBO, 52,5% SO.  
 Anders dan in voorgaande jaren, lag het zwaartepunt qua aantal nieuw te bespreken dossiers niet in de laatste maanden van het schooljaar. Wel 

werden t.o.v. voorgaande jaren in deze periode meer dossiers besproken die eerder aangehouden werden.  Daar kwam bij dat de CvA in deze periode 

niet voltallig was. Daardoor nam de druk op de overige leden toe. 

 In totaal zijn in 2017-2018 30 dossiers aangehouden in de CvA. De CvA geeft feedback op alle dossiers die worden aangehouden. Bij 26 dossiers is 

na een tweede bespreking een TLV-advies gegeven, 1 dossier is 3x besproken om tot een passend advies te komen en bij 3 dossiers is in het 

schooljaar 2017-2018 nog geen TLV-advies gegeven. Redenen om een dossier aan te houden:  

- onvolledig dossier  

- geen integratief beeld bij CvA o.b.v. dossier  

- verschil in wens ouders/school en advies CvA t.a.v. type TLV 

- verschil in wens school/ouders en advies CvA m.b.t. tijdsduur TLV 

- navraag bij derden (SBO, SO en cluster 2) of plaatsing haalbaar/kansrijk is 

- advies van CvA tot observatieperiode op SBO en uitkomst afwachten  

- advies van CvA tot beleggen MDO en uitkomst hiervan delen met CvA 

- onderbouwing voor de gevraagde categorie ontbreekt (alleen van toepassing op SO).  

 De CvA heeft 21x feedback gegeven op dossiers waarbij de CvA wel in de eerste bespreking een (TLV of ander) advies kon geven. In totaal heeft de 

CvA 51x feedback gegeven, wat neerkomt op 23,5% van alle ingediende dossiers. 

Feedback heeft betrekking op: 

- kwaliteit van het dossier/opbouw van het dossier (zowel positief als kritisch) 

- advies om (nieuw) onderzoek te doen naar diagnostiek 

- advies om uitstroomperspectief te heroverwegen 

- aanbevelingen t.a.v. de overdracht naar de nieuwe school 

- advies om maatschappelijk werk/regisseur jeugd/jeugdarts/onderwijsconsulent te betrekken bij de (aanpak van de) problematiek 

- advies om extra aandacht te hebben voor de thuissituatie en waar nodig door te verwijzen naar (zorg)partners 

 In 15 gevallen (6,9%) is door de CvA geen TLV afgegeven. Daarvan ging het in 9 situaties uitdrukkelijk om een voorlopig advies en (nog) niet om het 

aanvragen van een TLV. Twee dossiers werden ingediend vanuit cluster 2, 1 vanuit de voorschool, 4 vanuit  jeugdhulpverlening, 1 vanuit regulier 

basisonderwijs, 1 vanuit het SBO. Uit deze casussen is geen TLV-aanvraag gevolgd in het schooljaar 2017-2018. 
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 Voor 3 dossiers waarbij een TLV werd aangevraagd is nog geen TLV afgegeven. Bij 2 dossiers ontbrak recente en relevante informatie. Deze dossiers 

zijn overgeheveld naar het schooljaar 2018-2019. Bij 1 dossier is een proefplaatsing in het SBO geadviseerd. Het definitieve advies wordt naar 

verwachting gegeven in het schooljaar 2018-2019. 

 In 2 gevallen heeft de CvA een “tussenstap” in de vorm van aanvullend onderzoek of een MDO geadviseerd. De schoolbesturen hebben dit advies 

overgenomen. De aanvragen hebben uiteindelijk niet geleid tot een TLV-advies. 

 In 1 casus heeft de CvA doorverwezen naar de Commissie 10-14. 

 De CvA heeft 12x gesprekken gevoerd met ouders, waarvan in 3 situaties óók met de onderwijsconsulent en in 1 situatie met een tolk. 

 In 10 gevallen sprak de CvA met een IB’er en/of leerkracht en/of directeur.  

 In de maanden januari – juni 2018 is de orthopedagoog die vanuit het SO betrokken is, 4x ingezet voor observatie en gesprekken. In totaal heeft zij 

daar 12 uren voor ingezet in die periode. 

 In 7 situaties is door ouders niet getekend voor akkoord bij de aanvraag van de TLV. De betreffende ouders worden dan altijd uitgenodigd door de 

CvA. Na deze gesprekken is 3x alsnog door ouders getekend voor akkoord. In 4 situaties heeft het SWV het TLV advies overgenomen van de CvA 

zonder handtekening van ouders. Met deze ouders is door de coördinerend directeur van het SWV en de voorzitter van de CvA (nogmaals) een 

gesprek gevoerd. Dit heeft positief uitgewerkt, geen van de ouders heeft uiteindelijk daadwerkelijk formeel bezwaar gemaakt tegen de TLV. 

 Er is 1x formeel bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de TLV. Bijzonder was, dat de betreffende ouder aanvankelijk wel instemde met de TLV-

aanvraag en op het TLV-formulier voor akkoord heeft getekend. Vanuit het SWV zijn meerdere gesprekken gevoerd met de betreffende ouder, het 

aanvragende schoolbestuur, de verwijzende school en de CvA. Ondanks al deze inspanningen hebben de ouders de Landelijke bezwaarcommissie 

toelaatbaarheidsverklaring (LBT) ingeschakeld. Er vond een hoorzitting plaats waarbij het SWV, de CvA, het schoolbestuur, de moeder (en haar 

adviseur) gehoord zijn. De conclusie van de LBT was dat de TLV op gegronde redenen is afgegeven. 

 Daarnaast heeft de voorzitter van de CvA 3x deelgenomen aan een MDO.  

 

Tot slot:  

De CvA is van mening dat de aanbevelingen uit het jaarverslag 2016-2017 nog actueel zijn. De CvA staat open voor aanbevelingen/richtinggevende 

uitspraken m.b.t. uitvoering van de taken vanuit de schoolbesturen PMT. 

 
Hengelo, 
1 november 2018 
 
Gerie Oonk, voorzitter CvA PMT 


