CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen
Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in
Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland
Het samenwerkingsverband is wettelijk verplicht een regeling te treffen voor herbeoordeling van
leerlingen die tot uiterlijk 1-8-2016 in het SO verblijven op grond van een CVI-indicatie. Daarnaast
moet, als een residentiële plaatsing is afgelopen of de einddatum van een TLV verstreken is,
eveneens een hernieuwde afweging worden gemaakt.
Algemene uitgangspunten bij herbeoordeling;
- Gerichte en structurele dialoog over mogelijkheden van verantwoorde terugplaatsing of
verplaatsing van zware naar lichtere voorzieningen.
- Onderbouwing keuze o.b.v. het OPP, de fase in de schoolloopbaan, ondersteuningsvraag,
schoolondersteuningsprofielen en handelingsgericht werken en arrangeren.
- De inspanningen zijn gericht op het effectueren van realistische en verantwoorde terug- of
verplaatsing, waarbij gewaakt wordt voor onnodige bureaucratie voor heroverwegingen zonder
realistische kans op resultaat.
Voor de verdere uitwerking wordt een onderscheid gemaakt tussen de wijze waarop het
samenwerkingsverband organiseert:
A Herbeoordeling zittende leerlingen in SO cluster 3 en 4 ogv CVI-beschikking
B Herbeoordeling na afloop van een TLV
C Doorstroom naar het VO
D Residentiële plaatsing; aanvang en afloop
E Verhuizing met TLV

A Herbeoordeling zittende leerlingen in SO cluster 3 en 4 (ogv CVI-indicatie)
Leerlingen die op 1/8/2014 ingeschreven stonden op een (V)SO school, kunnen tot uiterlijk 1/8/2016
ingeschreven blijven zonder Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De einddatum die op de CVI-indicatie
staat is niet meer van toepassing. Voor 1 augustus 2016 dient een aanvraag gedaan te worden voor
een TLV. De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband waarin de leerling op 1 augustus
2014 woonachtig was (overgangsregeling)
. Voor leerlingen die destijds woonachtig waren in SWV Kop van Noord-Holland geldt de volgende
procedure:
Aanpak: de SO-school neemt voor 1/7/15 alle zittende leerlingen op in een inventarisatielijst die door
het SWV wordt verstrekt en markeert daarin de situatie per leerling, volgens onderstaande:
Situatie van de leerling
Sit. 1
Uiterlijk 1/8/16 uit SO
Sit. 2
Uiterlijk 1/8/18 uit SO

Sit. 3

MG (=EMB) en ZML IQ
< 55
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Aanpak
Geen herbeoordeling noodzakelijk
- Verkorte procedure; de CvB onderbouwt wens voor
handhaving in SO, ouders voegen schriftelijk hun mening
toe, voorblad groeidocument en onderdeel J. CTO
beoordeelt document en geeft TLV af. (voor 1/4/2016
besluit)
- CTO geeft TLV af tot eind SO (uiterlijk het schooljaar
de
waarin de 14 verjaardag valt) obv:
- EMB; CVI-besluit, OPP, verslag laatste CvB, mening
ouders
- IQ<55: CVI-besluit, OPP, laatste IQ-verslag, advies CvB,
mening ouders

1

Sit. 4
Sit. 5
Sit. 6

Terugkeer naar bao is
optie
Terugkeer naar SBAO is
optie
SO is best passende
plek (ook na 2018)

(voor 1/4/2016 besluit)
Aanmelden voor consult bij de CTO middels normale route
(ZSM, doch uiterlijk voor 1/8/16)
Aanmelden bij de CTO middels normale route voor aanvraag
TLV SBAO. (ZSM, doch uiterlijk voor 1/8/16)
Voor 1/8/16 aanvraag TLV doen bij het SWV waar de leerling
op 1/8/14 woonachtig was! Als dat SWV Kop van NoordHolland is, dan verloopt dat via de CTO.
Cluster 3
OWK/leerlingprofiel
IQ-verslag
OPP
Verslagje door ouders met mening
Overzicht didactische vorderingen
Groeidocument SWV de Kop; voorblad en onderdeel J
Cluster 4
OWK/groeidocument (voorkeur!)
Overzicht didactische vorderingen
OPP
Verslagje door ouders met mening
Groeidocument SWV de Kop; voorblad en onderdeel J

B Herbeoordeling na afloop van een TLV (SO cluster 3 en 4 en SBAO)
Aanpak: de so-school en SBAO-school informeert het secretariaat van de CTO voor 15 september
van elk schooljaar over de leerlingen die dat schooljaar een herbeoordeling behoeven (datum is
vermeld op de afgegeven TLV). Het secretariaat maakt een planning voor bespreking van de
betreffende leerlingen. Er zal gestreefd worden naar clustering van de besprekingen per school.
NB: leerlingen die op een eerder tijdstip dan de genoemde einddatum van de TLV gebaat zijn bij een
andere vorm van onderwijs, dienen altijd eerder aangemeld te worden bij de CTO via de reguliere
route.
Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende situaties:
Situatie van de leerling
De leerling heeft een TLV en handhaving van
onderwijsplek blijft gewenst.

De leerling heeft een TLV maar lijkt gebaat bij
een andere S(b)O-vorm.
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Aanpak
Aanmelden bij de CTO:
Indien ouders en school zelfde mening hebben:
Schriftelijke onderbouwing door CvB voor
handhaving, schriftelijke mening ouders, OPP,
groeidocument voorblad en onderdeel J. De CTO
kan eventueel om aanvullende informatie vragen
bij twijfel over handhaving onderwijsplek.
Indien ouders en school van mening verschillen:
aanmelden volgens hier onder beschreven
procedure.
Aanmelden bij CTO:
SBAO; groeidocument, toekenning TLV en
overige relevante info (zie checklist)
Cluster 3: OWK/leerlingprofiel, IQ-verslag, OPP,
verslagje ouders met mening, overzicht
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De leerling heeft een TLV, maar kan naar BAO.

didactische vorderingen, groeidocument voorblad
en onderdeel J, afschrift TLV.
Cluster 4: OWK/groeidocument (voorkeur!),
overzicht didactische vorderingen, OPP,
verslagje mening ouders, groeidocument
voorblad en onderdeel J, afschrift TLV
Aanmelden voor consult bij CTO:
Gegevens voor aanmelding idem als boven

NB:
- Het SWV dat de eerdere TLV heeft afgegeven, geeft na afloop daarvan ook de eventuele
volgende af. (let op; informatie verhuisleerlingen)
- Het samenwerkingsverband waarin de school staat (als het om regulier bao gaat!) die de leerling
heeft ingeschreven (de verwijzende school), geeft de TLV af en betaalt voor de S(B)O-plaats (is
Grensverkeerregeling).
- De TLV SO is landelijk geldig en mag wettelijk gezien voor minimaal 1 jaar afgegeven en heeft geen
maximale duur. Als de TLV in de loop van een schooljaar wordt afgegeven, is deze ook het
schooljaar daarna nog geldig. Dus: bij afgifte TLV van 1 jaar op 15/3/15 is de TLV geldig tot 31/7/16.
- Voor de TLV SBAO zijn geen wettelijke bepalingen over de duur van de geldigheid. De CTO zal
naar eigen inzicht de geldigheidsduur bepalen (obv de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften).
- Voorstel is om bij leerlingen vanaf de leeftijd van 9 jaar in principe een TLV af te geven tot uiterlijk
het jaar waarin de leerling 14 jaar wordt, zodat er geen reguliere cyclus van herbeoordeling hoeft
plaats te vinden. Uitgangspunt is dat het SBAO /SO zelf kritisch blijft kijken of leerlingen nog
gebaat zijn bij plaatsing op de school.. Zo niet, dan neemt het SBAO /SO zelf initiatief tot
aanmelding bij de CTO. Deze aanpak zal herzien kunnen worden als het speciaal basisonderwijs
of SO een duidelijke toename van leerlingen krijgt.
Uitzonderingen op de voorgestelde termijn zijn altijd mogelijk als de CTO dat noodzakelijk acht.
Voor leerlingen in de kleutergroepen van het SBAO en SO wordt een TLV afgegeven voor de duur
van de kleuterperiode; er dient dan een herbeoordeling plaats te vinden.
Voor de overige leerlingen geldt een TLV met een maximale duur van 3 jaar. Daarna dient een
herbeoordeling plaats te vinden.
De CTO houdt de mogelijkheid om af te wijken van bovengenoemde richtlijnen indien daar aanleiding
toe is.
Tenslotte vormt een uitzondering op genoemde termijnen de leerlingen met EMB en kinderen met een
IQ lager dan 55; de CTO zal voor hen doorgaans een TLV afgeven voor de gehele PO periode.

C Doorstroom naar het VO
Aanpak: de school meldt tijdig aan bij de toelaatbaarheidscommissie van het voortgezet onderwijs ten
behoeve van vroegtijdige afstemming in het kader van de doorgaande lijn en de warme overdracht.

D Residentiële plaatsing; aanvang en afloop
Afloop:
Het is niet altijd te voorzien wanneer een behandeling eindigt. Daarom een tweedeling in aanpak:
1) Afloop is tijdig te voorzien (uiterlijk vier weken voor uitschrijven aanmelden bij de CTO/bao-school)
Situatie van de leerling
Verblijf residentiële instelling < 3 maanden:
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Aanpak
Bij TLV SO; direct aanmelden bij SO school
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S(b)o is beste plek en leerling heeft al TLV voor
dat type onderwijs

Verblijf residentiële instelling > 3 maanden:
S(b)o is beste plek en leerling heeft al TLV voor
dat type onderwijs

Leerling verblijft in residentiële setting; SO is de
beste plek en de leerling heeft een CvI-indicatie.

S(b)o is beste plek en leerling heeft nog geen
TLV voor dat type onderwijs en geen CvIindicatie
Terugkeer naar bao is reële optie (de leerling zat
ook al in bao)
Plaatsing bao is reële optie (vorige onderwijsplek
was geen bao)

Bij TLV SBAO: is TLV afkomstig van SWV waar
leerling naar SBAO gaat? Direct aanmelden bij
SBAO
Bij TLV SBAO: is TLV afkomstig van een ander
SWV dan waar de SBAO school onder valt? Dan
aanmelden bij CTO KvNH middels
groeidocument SWV de Kop Voorblad en
onderdeel J en verklaring van instelling met
onderbouwing voor handhaving onderwijsvorm
en schriftelijke mening van ouders.
De leerling heeft al een TLV en kan daarmee
aangemeld worden bij de passende school. Voor
sbo geldt dat als dat in een ander SWV is, dat
dat SWV opnieuw moet beoordelen middels
groeidocument SWV de Kop Voorblad en
onderdeel J en verklaring van instelling met
onderbouwing voor handhaving onderwijsvorm
en schriftelijke mening van ouders.
Indien de SO of SBAO school geen mogelijkheid
ziet voor terugplaatsing, dan aanmelden bij de
CTO KvNH voor consult.
TLV aanvragen bij het SWV waar de leerling op 1
augustus 2014 woonachtig was. Indien dit SWV
KvNH betreft: Verkorte procedure; Voorblad
groeidocument en onderdeel J, schriftelijke
mening van ouders en schriftelijke onderbouwing
van de aanvraag TLV door instelling.
Aanmelding bij de CTO volgens reguliere route
SWV Kop van Noord-Holland.
In overleg met bao van herkomst. Indien bao
terugplaatsing niet wenselijk acht, dan
aanmelden consult bij CTO.
Aanmelden CTO voor consult, middels reguliere
route SWV Kop van Noord-Holland.

2) Afloop is niet tijdig te voorzien
-

De SO-school waar de residentiële leerling is ingeschreven zet na afloop van behandeling het
verblijf (en de inschrijving) van de leerling op tijdelijke basis voort, in afwachting van plaatsing op
een andere school.

E Verhuizing met TLV
Situatie Speciaal Onderwijs:
Een TLV SO is landelijk geldig en wordt voor minimaal 1 jaar toegekend. Indien een leerling met een
TLV SBAO verhuist naar een regio buiten het samenwerkingsverband dat de TLV heeft afgegeven,
dan kan de leerling direct worden aangemeld bij de SO school in de andere regio. Het
samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland zal gedurende de looptijd van de TLV zorgdragen
voor de bekostiging.
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Indien een leerling uit een ander SWV een TLV SO heeft, kan de leerling bij de SO-school in onze
regio worden aangemeld. Het andere SWV draagt in dat geval gedurende de looptijd van de TLV zorg
voor de bekostiging. Als de duur van de TLV is verstreken, dan dient de SO-school bij het SWV dat de
eerdere TLV heeft afgegeven een nieuwe TLV aan te vragen. Deze route dient gevolgd te worden tot
en met plaatsing in het VSO! Indien het andere SWV geen TLV meer afgeeft, dan kan de leerling ook
niet meer ingeschreven blijven in het SO.
Zowel bij grensverkeer, als bij verhuizing in het (V)SO geldt dat bij het SWV dat de eerste TLV heeft
afgegeven een nieuwe aanvraag wordt gedaan als de TLV verlengd dient te worden.
Situatie Speciaal basisonderwijs:
Grensverkeer: Als het SWV een TLV SBAO afgeeft, blijft het SWV betalen, ook als de leerling naar
een nabijgelegen SWV gaat om onderwijs te volgen. Afspraak blijft wel dat het andere SWV de
leerling eerst ook toelaatbaar verklaart voor het speciaal basisonderwijs. De bekostiging voor de
plaatsing komt echter vanuit het SWV dat de TLV SBAO heeft afgegeven.
Verhuisregeling: Wanneer ouders verhuizen binnen 6 maanden voor of na de toelating van de leerling
tot het SBAO, geldt dat voor de plaatsing van de leerling in het SBAO een TLV nodig is van het
nieuwe (!) SWV. In alle andere gevallen van verhuizing dient het oude SWV bij verstrijking van de
duur van de TLV een nieuwe TLV afgeven, en blijft ook het oude SWV betalen.
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