Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Deventer

Voor een goede overstap
De TLV-commissie valt onder het
Samenwerkingsverband VO Deventer.
In het kader van het passend onderwijs
heeft het samenwerkingsverband de
verantwoordelijkheid leerlingen met een
extra ondersteuningsvraag te voorzien van
een passend ondersteuningsarrangement.
Dit gebeurt binnen de TLV-commissie.
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Informatie voor ouders

Wat doet de TLV-commissie?
De orthopedagoog, de directeur en de beleidsmedewerker
van het samenwerkingsverband zorgen ervoor dat de
ondersteuningsvraag voor een leerling wordt geagendeerd
en besproken in de TLV-commissie. De commissie
bestaat uit deskundigen die onder voorzitterschap
van de directeur van het samenwerkingsverband
een advies uitbrengen. Deze deskundigen zijn onder
andere een orthopedagoog van het regulier voortgezet
onderwijs, een orthopedagoog uit het voortgezet
speciaal onderwijs (VSO), een schoolarts, een deskundige
van Sine Limite (het samenwerkingsverband passend
onderwijs in het basisonderwijs), een teamleider havo/
vwo en een teamleider praktijkonderwijs. De commissie
is gemandateerd om een arrangement vast te stellen en
toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) voor het VSO af te
geven. Daarnaast adviseert de commissie over leerlingen
die teruggeplaatst worden vanuit het speciaal onderwijs in
het regulier onderwijs.
Op dit moment zijn de ondersteuningsarrangementen in
het regulier voortgezet onderwijs:
1. begeleiding door het Expertisepunt
2. plaatsing in klas met expertise op Het Slatink
3. plaatsing in de Plusklas op Arkelstein
4. plaatsing in de Reboundvoorziening.
Het is dus zo dat niet alle arrangementen op alle VOscholen beschikbaar zijn, maar dat deze zijn toegewezen
aan bepaalde scholen. Alle vragen rondom extra
ondersteuning verlopen via de TLV-commissie. In
sommige gevallen kan worden volstaan met een vorm van
preventieve consultatie of een training van een docent of
docententeam.
De school die aanmeldt en u als ouder/verzorger
worden nadrukkelijk betrokken bij de aanmelding. U kunt
op het aanmeldformulier aangeven of u voorafgaand
aan de bespreking gebeld wilt worden. Dit biedt de
gelegenheid extra informatie te geven waardoor de
commissie nog beter kan inspelen op de behoeften van

uw kind. Soms geeft de ondersteuningsvraag aanleiding u en
de school persoonlijk uit te nodigen voor de vergadering. De
TLV-commissie ziet u als ervaringsdeskundige en u bent als geen
ander in staat te verwoorden waar uw kind binnen het onderwijs
behoefte aan heeft.
Bij de beoordeling van de ondersteuningsvraag en de
toekenning van extra middelen wordt ook de vraag
gesteld of de basisondersteuning, zoals beschreven in
het schoolondersteuningsprofiel van de school waar uw
kind is ingeschreven, toereikend is om te voldoen aan de
ondersteuningsvraag. Indien het een ondersteuningsvraag is
ten aanzien van de overgang van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs wordt goed gekeken welke school voor
voortgezet (speciaal) onderwijs het beste aansluit en welk
arrangement het meest passend is voor uw kind.
In de procedure ten aanzien van een plaatsing in het VSO
spreken we over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een
toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd door de school
voor speciaal onderwijs waar uw kind geplaatst is. Dit gebeurt
in onderling overleg met u als ouder/verzorger en ook hiervoor
tekent u alvorens er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven
kan worden.
Aanmelden: hoe gaat dit?
Ouders en school samen kunnen hun kind aanmelden vanaf het
moment dat het in groep 7 zit (maart van dat schooljaar) tot in
groep 8 (april van dat schooljaar).
Ouders vragen het advies aan bij de TLV-commissie, maar zij
trekken samen op met de basisschool. In de praktijk coördineert
de basisschool de aanvraag, maar ouders kunnen desgewenst ook
zelf rechtstreeks advies vragen. Meestal volgt een aanmelding bij
de TLV-commissie na een interne-HGPD of een trajectoverleg
binnen de school.
• School en ouders vullen het aanmeldformulier in (of
ouders doen dit rechtstreeks); dit formulier is te vinden
op de website van het samenwerkingsverband: www.
samenwerkingsverbandvodeventer.nl , op de website van het
samenwerkingsverband in het primair onderwijs Sine Limite

• De TLV-commissie vraagt indien gewenst nadere
informatie op over de leerling bij de basisschool en/of
de ouders
• De leerling wordt besproken in de commissie
• Ouders ontvangen schriftelijk het advies van de
commissie; school ontvangt een kopie
• Het advies van de TLV-commissie maakt deel uit van
de toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs.
Het advies van de commissie wordt door de basisschool
meegestuurd naar de school van aanmelding
• Naast het advies vraagt de TLV-commissie ook
toestemming van de ouders om een handelingsgericht
advies op te stellen en dit advies door te geven aan de
school van aanmelding
• Als ouders het niet eens zijn met het advies van de
commissie, dan kunnen zij ook elders advies vragen
• Ouders melden hun kind aan bij de school van keuze en
zijn niet verplicht het advies van de commissie te volgen
• Het advies van de commissie is dus geen
toelatingsbewijs, maar wordt meegestuurd bij de
aanmelding op de nieuwe school.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met het
samenwerkingsverband VO Deventer. Dit kan door
een contactformulier in te vullen op de website
www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl, een mail
te sturen naar secretariaat@vo-deventer.nl of te bellen
met één van onze medewerkers op telefoonnummer
0570-504692.
Ook kunt u bellen met het loket van Sine Limite, het
samenwerkingsverband voor primair onderwijs in
Deventer op telefoonnummer 0570-638577. Het loket
is elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar.

