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Handreiking behorend bij de TLV-aanvraag  
SWV Passend Primair onderwijs Midden-Limburg PO 31-02  

(versie 01-01-2023) 
 

 

Een TLV-aanvraag voor SBO/SO kan alleen door een school ingediend worden. Indien sprake is van onderinstroom haalt de 

ontvangende school informatie op bij de voorschoolse voorziening.  

 

In het handelingsdeel van het OPP staat minimaal: 

• Een beschrijving van de te bieden (individuele) ondersteuning en begeleiding afgestemd op de behoefte van de leerling. 

• De afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma (indien aan de orde). 

• De vervangende onderwijsdoelen als er afgeweken wordt van de specifieke kerndoelen en referentieniveaus.  

• De afwijkingen van de onderwijstijd vanwege lichamelijk of psychische redenen (indien aan de orde). 

• Wie vanuit het OT betrokken is geweest en welke werkzaamheden vanuit het OT zijn uitgevoerd.  

 

Instemmingsrecht ouders bij OPP:  

In het handelingsdeel worden de onderwijsondersteuningsbehoeften en onderwijsleerdoelen beschreven. Deze komen voort uit 

de genoemde stimulerende en belemmerende factoren en de verwachte planning en uitstroombestemming. De school geeft in 

dit deel ook aan hoe zij aan deze doelen gaan werken (het aanbod). Dit wordt vastgesteld nadat overeenstemming is bereikt 

tussen het gevoegd gezag en ouders1.  

 

Het instemmingsrecht van ouders gaat concreet over: 

• De individuele2 begeleiding van de leerling; 

• Eventuele aanpassingen in leerlijn of leerstof; 

• Onderzoek en extra ondersteuning voor de leerling; 

• Bijstelling bij evaluatie. 

 

1. Zienswijze ouders en leerling op de TLV-aanvraag 

• Zienswijze ouders; in het aanmeldformulier wordt aangegeven of ouders de aanvraag ondersteunen. In het geval van 

een (vermoed) verschil van inzicht over de aanvraag, wordt altijd door ouders beschreven wat hun zienswijze is op de 

TLV-aanvraag en verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs. In tegenstelling tot overeenstemming met het 

handelingsdeel van een OPP hoeven ouders niet in te stemmen met de aanvraag voor een TLV. Bij gescheiden ouders 

die beiden gezag hebben vult u de zienswijze van ouder 1 en van ouder 2 in.  

 

2. Relevante informatie voor besluitvorming en voor zover niet opgenomen in OPP 

Enkel en alleen in die situaties waarin er door het samenwerkingsverband beargumenteerd en geëxpliciteerd vragen zijn, 

kan het nodig zijn om aanvullende informatie aan te laten leveren. 

 

Afspraken binnen het SWV PO 31-02 

• het OPP is maximaal ½ jaar oud 

• de termijn voor de eerste TLV is het lopende schooljaar + het volgende gehele schooljaar 

• de termijn van een hernieuwd beoordeelde TLV is 2 schooljaren; indien het voor een leerling is van 11 jaar met een DLE 

> 50, bespreek dan vooraf een verlenging met een procesadviseur 

 

 
 

 
 

 
1 Art. 40a lid 2 WPO, art. 26 lid 2 WVO, en pagina 36 Onderzoekskader Onderzoekskader+2021+primair+onderwijs (1).pdf 
2 Als er geen individuele begeleiding wordt ingezet, dan is er ook geen toestemming nodig (bron: Altijd toestemming nodig voor het 
handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief van de leerling? | NVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen) 

file://///ocw.local/userdata/Homedrive/o998zan/Data/Proza/EC_proza/c30893024/Onderzoekskader+2021+primair+onderwijs%20(1).pdf
https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/altijd-toestemming-nodig-voor-het-handelingsdeel-van-het-ontwikkelingsperspectief-van-de-leerling
https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/altijd-toestemming-nodig-voor-het-handelingsdeel-van-het-ontwikkelingsperspectief-van-de-leerling

