
 
 

 
 

De aanvraag van een TLV voor het VSO vanuit groep 8 

Wanneer duidelijk is dat een leerling uit groep 8 aangewezen is op Voortgezet Speciaal Onderwijs 

kan er een TLV VSO aangevraagd worden. In Dordrecht zijn er drie scholen die VSO aanbieden: 

 

Yulius - Drechtster College ArbeidsGerichte Leerweg en VMBO-BB/KB 

Yulius - ‘t Tij   VMBO-TL en HAVO 

Spon - De Stroom   ZML-leerlingen 

 

Ook komt het voor dat leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften buiten Dordrecht naar een 

VSO-school gaan zoals bijvoorbeeld naar de Reconschool voor langdurig zieke leerlingen (LZK).  

 

Vijf aandachtspunten bij de aanvraag 

1. de basisschool vraagt in Onderwijs Transparant SO aan als arrangement en geeft bij de 

toelichting aan dat het een TLV VSO betreft.  

2. in het logboek moet een visie van de orthopedagoog PO vanuit het SWV staan.  

3. de visie van de beoogde VSO-school moet ook in het logboek staan. Door de scheiding van 

PO en VO in Onderwijs Transparant, kan de VSO-school niet als betrokken school worden 

uitgenodigd in OT. Opvragen van de visie moet dus via de e-mail gebeuren, zodat de VSO-

school -met toestemming van ouders- mee kan kijken in de aanvraag. De visie van de VSO-

school kan in het logboek gezet worden of als bijlage worden toegevoegd. Graag erbij  

vermelden wie (naam en functie) de visie heeft geschreven.  

4. als bijlage moet een recent geëvalueerd OPP worden toegevoegd; waarin duidelijk de 

stimulerende- en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van de leerling 

beschreven staan. 

5. een recent overzicht van de Citotoetsen tenzij alle recente toetsgegevens onder het tabblad 

leervorderingen in OT zijn overgenomen. 

Eventueel… 

6. Andere relevante bijlagen. 

 

Afhandelen van de aanvraag van een TLV voor het VSO 

De aanvraag wordt door het Samenwerkingsverband in de VO-module gezet 

 

Let op: in de PO-module wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en de TLV VSO wordt als 

bijlage in PO-module gevoegd. Ouders kunnen hun kind hiermee aanmelden bij de VSO-school.  

 


