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Overstap van primair onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
Situatie Aanvraag door Indienen bij Vereisten Afhandeling en afgifte 

1. De leerling staat 
ingeschreven op school 
voor BaO, SBO of SO 

Of… 
2. Leerling heeft geen 

schoolinschrijving in 
Nederland 

En… 
3. De leerling is aangemeld 

bij een VSO-school 
binnen of buiten het RSV 
PVO 

En… 
4. De leerling is woonachtig 

in (volgens inschrijving 
GBA ; gemeentelijke 
basisadministratie) in een 
gemeente binnen het 
RSV PVO 

De VSO-school waar 
de leerling is 
aangemeld 

1. De PCL van RSV PVO via 
Docuware 

2. Een TLV-aanvraag kan 
gedurende de afgesproken 
periode worden ingediend. 
april/mei 2021  

3. Om voor het einde van het 
schooljaar te worden 
afgehandeld, dient een TLV-
aanvraag uiterlijk 18 juni 
2021 ingediend te zijn. 

 
 
 
 
 
(Wanneer een aanvraag kort voor 
de teldatum van 1 oktober wordt 
ingediend, garandeert de PCL niet 
dat er voor 1 oktober een besluit 
over de toelaatbaarheid genomen 
kan worden. Wettelijk is hiervoor 
een termijn van zes weken 
vastgelegd) 

1. Een OPP, geëvalueerd en 
ondertekend 

2. Een deskundigenverklaring 
ondertekend door tenminste 1 
orthopedagoog of psycholoog en 
een andere deskundige (SMW, 
pedagoog, kinderarts) 

3. Zienswijze van 
leerling/ouders/verzorgers 
(verplicht indien 
leerling/ouders/verzorgers niet 
eens zijn met de aanvraag) 

4. Overige rapportage voor zover 
deze van relevant is voor de 
beoordeling van de 
toelaatbaarheid 

 
 
 
 
 

(Een aanvraag wordt door de PCL 
‘volledig’ verklaard als aan alle eisen is 
voldaan) 

1. Zodra de aanvraag volledig 
is maakt de orthopedagoog 
PCL de dossieranalyse 

2. Het dossier wordt in de PCL-
vergadering besproken. De 
PCL neemt een besluit over 
de toelaatbaarheid, waarbij 
de looptijd en het 
bekostigingsniveau van de 
TLV worden bepaald 

3. Indien nodig wordt een 
leerlingbespreking gepland 

4. Leerling/ouders/verzorgers 
ontvangen een brief met het 
besluit en de aanvragende 
school ontvangt een kopie 
van de brief.  
 

 
 
 
 
 
 
(Wettelijk is hiervoor een termijn 
van zes weken vastgelegd) 
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Van voortgezet onderwijs (VO) naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
Situatie Aanvraag door Indienen bij Vereisten Afhandeling en afgifte 

1. De leerling staat 
ingeschreven bij een 
school voor 
voortgezet 
onderwijs binnen de 
regio van het SWV 

En… 
2. De leerling is of 

wordt aangemeld bij 
een VSO-school 
binnen of buiten het  
RSV PVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Let op! De woonplaats van 
de leerling is in deze situatie 
niet van belang. De VO-
school vraagt de TLV aan bij 
het eigen SWV) 

De VO-school waar de 
leerling op dat moment is 
ingeschreven  

1. De PCL van RSV PVO via 
Docuware 

2. Een TLV-aanvraag kan 
gedurende het gehele 
schooljaar worden 
ingediend 

3. Om voor het einde van 
het schooljaar te 
worden afgehandeld, 
dient een TLV-aanvraag 
uiterlijk 18 juni 2021 te 
worden ingediend. 

 
 
 
 
 
(Wanneer een aanvraag kort 
voor de teldatum van 1 
oktober wordt ingediend, 
garandeert de PCL niet dat 
er voor 1 oktober een besluit 
over de toelaatbaarheid 
genomen kan worden. 
Wettelijk is hiervoor een 
termijn van zes weken 
vastgelegd) 

1. Een OPP, geëvalueerd en 
ondertekend 

2. Een deskundigenverklaring 
ondertekend door tenminste 1 
orthopedagoog of psycholoog en 
een andere deskundige (SMW, 
pedagoog, kinderarts) 

3. Zienswijze van 
leerling/ouders/verzorgers 
(verplicht indien 
leerling/ouders/verzorgers niet eens 
zijn met de aanvraag) 

4. Overige rapportage voor zover deze 
van relevant is voor de beoordeling 
van de toelaatbaarheid 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Een aanvraag wordt door de PCL 
‘volledig’ verklaard als aan alle eisen is 
voldaan) 

1. Zodra de aanvraag volledig 
is maakt de orthopedagoog 
PCL de dossieranalyse 

2. Het dossier wordt in de PCL-
vergadering besproken. De 
PCL een besluit over de 
toelaatbaarheid, waarbij de 
looptijd en het 
bekostigingsniveau van de 
TLV worden bepaald 

3. Indien nodig wordt een 
leerlingbespreking gepland 

5. Leerling/ouders/verzorgers 
ontvangen een brief met het 
besluit en de aanvragende 
school ontvangt een kopie 
van de brief.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(Wettelijk is hiervoor een termijn 
van zes weken vastgelegd) 
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Verlenging TLV voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 

Situatie Aanvraag door Indienen bij Vereisten Afhandeling en afgifte 

1. De leerling staat 
ingeschreven bij een 
VSO-school binnen 
of buiten de regio 
van het RSV PVO 

En… 
2. Er is reeds een TLV 

afgegeven door RSV 
PVO Eindhoven & 
Kempenland 

En… 
3. De TLV eindigt op 

31-07-2021 
 
 

De VSO-school waar de 
leerling op dat moment is 
ingeschreven  

1. De PCL van RSV PVO via 
Docuware 

2. Een TLV-aanvraag kan 
gedurende de afgesproken 
periode worden ingediend. 
januari/februari 2021 

3. Om voor het einde van het 
schooljaar te worden 
afgehandeld, dient een TLV-
aanvraag uiterlijk 18 juni 
2020 te worden ingediend 

 
 
 
 
 
 
 
(Wanneer een aanvraag kort 
voor de teldatum van 1 oktober 
wordt ingediend, garandeert de 
PCL niet dat er voor 1 oktober 
een besluit over de 
toelaatbaarheid genomen kan 
worden. Wettelijk is hiervoor een 
termijn van zes weken 
vastgelegd) 

1. Een OPP, geëvalueerd en 
ondertekend 

2. Een deskundigenadvies 
ondertekend door 
tenminste 1 
orthopedagoog of 
psycholoog en een 
andere deskundige 
(SMW, pedagoog, 
kinderarts) 

3. Zienswijze van 
leerling/ouders/verzorge
rs (verplicht indien 
leerling/ouders/verzorge
rs niet eens zijn met de 
aanvraag) 

4. Overige rapportage voor 
zover deze van relevant 
is voor de beoordeling 
van de toelaatbaarheid 

 
 
 
 

(Een aanvraag wordt door 
de PCL ‘volledig’ verklaard 
als aan alle eisen is voldaan) 

1. Zodra de aanvraag volledig is maakt 
orthopedagoog PCL dossieranalyse 

2. Het dossier wordt in de PCL-
vergadering besproken. de PCL een 
besluit over de toelaatbaarheid, 
waarbij de looptijd en het 
bekostigingsniveau van de TLV 
worden bepaald 

3. Indien nodig wordt een 
leerlingbespreking gepland 

4. Leerling/ouders/verzorgers 
ontvangen een brief met het besluit 
en de aanvragende school ontvangt 
een kopie van de brief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Wettelijk is hiervoor een termijn van zes 
weken vastgelegd) 
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Aanmelding praktijkonderwijs (PrO) zowel van primair onderwijs naar PrO als van voortgezet onderwijs naar PrO (zij-instroom) 
Situatie Aanvraag door Indienen bij Vereisten Afhandeling en afgifte 

1. De leerling is 
aangemeld bij een PrO-
school binnen het RSV 
PVO 

 
 

De PrO-school waar de 
leerling op dat moment is 
aangemeld 

1. De PCL van het RSV PVO via 
Docuware 

2. Bij overgang van PO naar PrO; 
kan gedurende de 
afgesproken periode de 
aanvraag worden ingediend. 
april/mei 2021  

3. Bij een zij-instroom aanvraag 
kan het dossier gedurende 
het gehele schooljaar worden 
ingediend 

4. Om voor het einde van het 
schooljaar te worden 
afgehandeld, dient een TLV-
aanvraag uiterlijk 18 juni 2021 
te worden ingediend. 

 
 
(Wanneer een aanvraag kort voor 
de teldatum van 1 oktober wordt 
ingediend, garandeert de PCL niet 
dat er voor 1 oktober een besluit 
over de toelaatbaarheid genomen 
kan worden. Wettelijk is hiervoor 
een termijn van zes weken 
vastgelegd.) 

1. Dossier met daarin de 
leerachterstanden/leerrendemen
ten en de recente IQ-gegevens 

2. Een deskundigenadvies 
ondertekend door tenminste 1 
gedragswetenschapper en een 
deskundige op het gebied van 
praktijkonderwijs 

3. Zienswijze van 
leerling/ouders/verzorgers 
(verplicht indien 
leerling/ouders/verzorgers niet 
eens zijn met de aanvraag) 

4. Overige rapportage voor zover 
deze van relevant is voor de 
beoordeling van de 
toelaatbaarheid 
 

 
 
 
 
 

(Een aanvraag wordt door de PCL 
‘volledig’ verklaard als aan alle eisen is 
voldaan) 

1. Zodra de aanvraag volledig is 
maakt orthopedagoog PCL 
dossieranalyse 

2. Het dossier wordt in de PCL-
vergadering besproken. de PCL 
een besluit over de 
toelaatbaarheid, waarbij de 
looptijd en het 
bekostigingsniveau van de TLV 
worden bepaald 

3. Indien nodig wordt een 
leerlingbespreking gepland 

4. Leerling/ouders/verzorgers 
ontvangen een brief met het 
besluit en de aanvragende 
school ontvangt een kopie van 
de brief. 

 
 
 
 
 
 
(Een TLV voor Pro wordt voor de 
gehele VO-periode afgegeven, een 
verlenging aanvragen is niet nodig) 
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Adviesvraag aan PCL 
Situatie Aanvraag door Indienen bij Vereisten Afhandeling en afgifte 

1. School heeft een vraag 
over de 
onderwijssituatie van 
een leerling 

 
 
 
 

Een adviesaanvraag 
geschiedt altijd op initiatief 
van de school 
 
 

1. De PCL van het RSV PVO via 
Adviesaanvraag in Docuware 

2. Een adviesaanvraag kan 
gedurende het gehele jaar 
worden ingediend 

 
 

1. Gegevens van 
leerling/ouders/verzorgers 

2. Bij voorkeur ook de zienswijze 
van 
leerling/ouders/verzorgers  

3. Rapportage voor zover deze 
relevant is om een goed advies 
te kunnen geven. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Zodra de aanvraag volledig is 
maakt orthopedagoog PCL 
dossieranalyse 

2. Het dossier wordt in de PCL-
vergadering besproken 

3. Indien nodig wordt een 
leerlingbespreking gepland 

4. School ontvangt een brief met het 
advies en school is 
verantwoordelijk voor het delen 
van dit advies met leerling/advies 

 
 

 


