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Inleiding 
 
De taken van het samenwerkingsverband die het ten minste moet uitvoeren zijn bij wet1 bepaald en 
komen in hoofdlijnen neer op: 

1. Opstellen van een ondersteuningsplan. 
2. Verdeling en toewijzen van ondersteuningsmiddelen aan de scholen. 
3. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het VSO op advies van tenminste twee 

deskundigen2: 
a. Orthopedagoog of een psycholoog 
b. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling: psycholoog, pedagoog, 

maatschappelijk werker, arts, kinderpsychiater 
4. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs op advies van tenminste 

twee deskundigen: 
a. Orthopedagoog of een psycholoog 
b. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling: psycholoog, pedagoog, 

maatschappelijk werker, arts, kinderpsychiater of een deskundige op het terrein 
VMBO-PrO 
Als beide deskundigen tot eenzelfde advies komen kan volstaan worden met één 
adviesverklaring die door beide deskundigen is ondertekend. 

5. Adviseren over de ondersteuningsbehoefte op verzoek van een school. 
 
 
Met de invoering van passend onderwijs heeft het bestuur van het samenwerkingsverband besloten 
om de besluitvorming met betrekking tot de toelating van leerlingen tot het VSO bij de permanente 
commissie leerlingenondersteuning (PCL) te leggen.  
De PCL rapporteert aan de directeur van het samenwerkingsverband. 
In het jaarverslag van het samenwerkingsverband wordt ook een paragraaf opgenomen waarin de 
PCL verslag doet van haar activiteiten en resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Artikel 17a WVO, lid 6 
2 Zie Staatsblad 2014, nummer 95 
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Rollen en taken van de PCL binnen het samenwerkingsverband 
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat de missie beschreven: 
 
“Het samenwerkingsverband realiseert zo thuisnabij mogelijk een optimale ondersteuning voor alle 
leerlingen die bij het samenwerkingsverband betrokken zijn en wel zodanig dat er geen leerlingen 
tussen wal en schip raken” 
 
De PCL wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de wettelijke taken alsmede 
aan het realiseren van de strategische ambities van het samenwerkingsverband. 
 

Bijdragen aan de uitvoering van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband 

 Besluitvorming m.b.t. de toelaatbaarheid tot het VSO; de PCL neemt een bindend besluit 
omtrent het wel of niet afgeven of verlengen van een TLV.  

 Besluitvorming m.b.t. de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs; de PCL neemt op 
voordracht van het PrO een bindend besluit omtrent het wel of niet afgeven van een TLV. 

 Besluitvorming omtrent het bieden van een zo passend mogelijke plaats aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben als scholen onderling niet tot overeenstemming kunnen 
komen.  

 De PCL heeft doorzettingsmacht als de plaatsing van een leerling in een impasse komt, in dat 
geval neemt de PCL een bindend besluit tot plaatsing van een leerling. 

 Adviseren over de ondersteuningsbehoefte: 
- Van zittende leerlingen en nieuwe leerlingen (bijv. bij de aansluiting PO/SO – V(S)O). 
- Aard en omvang van ondersteuningsvoorzieningen (bijv. binnen de eigen of een andere 

school of binnen een arrangement). 
 

Bijdragen aan het realiseren van de strategische ambities van het samenwerkingsverband 

 Advisering met betrekking tot het creëren van een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. 

 Advisering over versterken van de interne ondersteuningsstructuur binnen de scholen en het 
ontwikkelen van arrangementen om leerlingen zo lang mogelijk perspectief te bieden binnen 
het regulier onderwijs. 

 Toetsing toelaatbaarheid tot de bovenschoolse ondersteuningsvoorziening. 

 Besluitvorming omtrent de toekenning van VO-VSO-arrangementen op voordracht van de 
betrokken scholen. 

 Besluitvorming omtrent de inzet van het budget voor maatwerktrajecten die buiten de 
huidige kaders of criteria vallen. 

 Monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen waarvoor een TLV is afgegeven en van 
leerlingen die vanuit het VSO zijn teruggekeerd in het regulier onderwijs. 

 Monitoren van specifieke effecten en ontwikkelingen op verzoek van de directie. 
 

Procedurele aspecten 

 Er wordt gewerkt met heldere en korte procedures waarbij als uitgangspunt genomen wordt 
wat een leerling wèl kan en welk ondersteuningsaanbod daarbij hoort. 

 Bij alle adviezen en monitoringactiviteiten worden de budgettaire kaders betrokken.  
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Verantwoordelijkheden PCL 

De PCL is verantwoordelijk voor: 
 het verstrekken van de adviezen en betrekt daar indien nodig andere deskundigen van 

binnen of buiten het samenwerkingsverband. 

 de besluitvorming m.b.t. toekennen, afwijzen, verlengen van TLV’s. 
 het opleveren van (monitor) rapportages. 

 voor de dossiervorming en het uitvoeren van schriftelijke procedures. 
 

Bezwaarmogelijkheden 
De PCL werkt onder verantwoordelijkheid van de directeur van het samenwerkingsverband. 
Tegen besluiten van de PCL betreffende het wel of niet afgeven van een TLV kan door ouders of een 
schoolbestuur bezwaar worden gemaakt. Het samenwerkingsverband is hiervoor aangesloten bij de 
Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO, waar het bezwaar kan worden 
ingediend. 
Klachten over de overige besluiten van de PCL kunnen door belanghebbenden worden ingediend bij 
de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen. 
 

Samenstelling van de PCL 
De PCL bestaat uit: 

- een voorzitter; 
- een orthopedagoog; 
- twee vertegenwoordigers uit het regulier onderwijs; 
- een secretaresse. 

die altijd op de vaste vergadermomenten deel uitmaken van de PCL. 
 

Taken, positie en verantwoordelijkheden van de leden 

 Voorzitter: 
- heeft de algehele leiding over de PCL en stuurt de leden aan; 
- leidt de vergaderingen van de PCL; 
- is verantwoordelijk voor de voortgangsprocessen binnen de PCL; 
- bestudeert dossiers; 
- ondertekent de genomen besluiten; 
- is verantwoordelijk voor het opleveren van verslagen en (monitor)rapportages; 
- vertegenwoordigt de PCL naar buiten; 
- legt verantwoording af aan de directeur van het samenwerkingsverband. 

 Orthopedagoog: 
- beoordeelt dossiers op inhoudelijke gronden; 
- analyseert gegevens van andere deskundigen; 
- stelt een dossieranalyse op en formuleert een preadvies; 
- legt contacten met scholen, ouders en overige betrokkenen m.b.t. het dossier; 
- organiseert hoorzittingen en consultgesprekken; 
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- levert een inhoudelijke bijdragen aan de besluitvormende, adviserende en monitorende 
taken van de PCL; 

- legt verantwoording af aan de voorzitter van de PCL; 
- valt hiërarchisch onder de directeur van het samenwerkingsverband. 

 Vertegenwoordiger regulier onderwijs: 
- bestudeert dossieranalyses; 
- adviseert bij een dossier op basis van kennis en ervaring op het gebied van omgang met 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte(n); 
- neemt deel aan hoorzittingen en consultgesprekken; 
- levert een inhoudelijke bijdrage aan de besluitvormende, adviserende en monitorende 

taken van de PCL; 
- legt verantwoording af aan de voorzitter van de PCL; 
- valt hiërarchisch onder de directeur van het samenwerkingsverband. 

 Secretaresse: 
- is verantwoordelijk voor de algemene secretariële ondersteuning van de PCL; 
- houdt dossiers bij en verzorgt de routing van dossiers; 
- bereidt de vergaderingen administratief en organisatorisch voor; 
- notuleert bijeenkomsten van de PCL en werkt de notulen verder uit; 
- bewaakt de administratieve voortgang van gemaakte afspraken en besluiten; 
- beheert het archief; 
- legt verantwoording af aan de voorzitter van de PCL; 
- valt hiërarchisch onder de directeur van het samenwerkingsverband. 

 
 

Procedures m.b.t. benoeming en werkwijze leden van de PCL: 

 De beschrijving van de taken, positie en verantwoordelijkheden van de leden is gebaseerd op 
de functiebeschrijving van het functiehuis van het samenwerkingsverband. De kernpunten 
zijn hierboven weergegeven. 

 Functies kunnen vanuit een detacheringsconstructie ingevuld worden. Dit gebeurt 
overeenkomstig de bepalingen uit het functiehuis. 

 In principe moet voorkomen worden dat functionarissen dossierverantwoordelijke zijn bij 
een dossier waarbij ze belanghebbend kunnen zijn; bijv. bij een dossier van een leerling van 
de school waaruit de functionaris is gedetacheerd. 

 Een vacature wordt via een open procedure ingevuld (met uitzondering van de leden PCL uit 
het regulier VO, deze worden bij voorkeur uit het OCO overleg “geworven”.)  

 De medewerkers houden hun competenties, vaardigheden en vakkennis op peil. Daarnaast 
evalueren zij periodiek, doch minstens één keer per jaar, hun functioneren als groep.  

 Er wordt aandacht besteed aan een vernieuwing op ‘natuurlijke momenten’ van 
medewerkers die op detacheringsbasis zitting hebben in de PCL zodat het ontstaan van een 
‘old-boys-netwerk’ wordt voorkomen. Daarbij wordt een maximale termijn van twee jaar 
gehanteerd voor de vertegenwoordigers uit het regulier onderwijs. Als er geen 
rechtspositionele problemen zijn voor de uitlenende school, kan er de termijn van twee jaar 
met nog één jaar verlengd worden. 

 De betrekkingsomvang kan variëren, afhankelijk van de kwantitatieve en kwalitatieve 
belasting van de PCL. De betrekkingsomvang maakt deel uit van de begroting van het 
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samenwerkingsverband en is valt derhalve onder de besluitvormingsprocedures zoals die 
gelden voor het vaststellen van de begroting. 
De totale betrekkingsomvang per functie is als volgt vastgesteld: 
- Voorzitter PCL:    0,6 fte 
- Orthopedagoog:    0,8 fte 
- Vertegenwoordigers regulier onderwijs: 0,4 fte 

 Vanuit het bestuurs- en directiesecretariaat wordt de PCL secretarieel ondersteund. 

Vuistregels bij beoordeling van aanvraag TLV 

Exacte beslisregels bij het komen tot een besluit voor een aanvraag TLV zijn niet te geven. 
Naast de documenten die met de aanvraag worden meegezonden wordt de totale context van een 
leerling bekeken en meegewogen en dat is altijd maatwerk. 
 
Er wordt onderscheid gemaakt in een TLV-aanvraag vanuit de onderstroom (hier gaat het om een 
leerling uit het primair (speciaal) onderwijs die instroomt in het VSO) , een TLV-aanvraag vanuit de 
zij-instroom (het betreft hier een leerling vanuit een VO-school die instroomt in het VSO) en een 
verlenging van een TLV. 
Daarnaast is er een TLV-aanvraag voor toelating tot het praktijkonderwijs. 
 
Vuistregels bij de beoordeling van de aanvraag zijn: 

 Is de procedure om tot een aanvraag te komen juist en volledig gevolgd? 
M.b.t. de aanvraag TLV-PrO: wordt voldaan aan de landelijk vastgestelde criteria? 

 Welke ondersteuningsbehoefte is er bij de aangemelde leerling en welke compenserende en 
belemmerende factoren spelen een rol? 

 Is er sprake van een ondersteuningsaanbod of arrangement op een reguliere school voor VO 
dat in voldoende mate voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling? 

 Wat is een haalbaar uitstroomperspectief (diplomering, arbeidstoeleiding of dagbesteding) 
en welk ondersteuningsaanbod past hier het beste bij? 

 Voor een zij-instroom wordt nog gekeken welke inzet van bovenschoolse hulp vooraf is 
gegaan aan de TLV-aanvraag. Inzet van bovenschoolse hulp is een voorwaarde waaraan 
voldaan moet zijn om een TLV-aanvraag te honoreren. 

 


