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Binnen POLD is er specialistische ondersteuning beschikbaar voor kinderen in het S(B)O. De toegang is 
georganiseerd via een TLV (toelaatbaarheidsverklaring). Er wordt een TLV afgegeven wanneer het 
duidelijk is dat de onderwijs – en ondersteuningsbehoeften de basisondersteuning overschrijden. Op 
basis van een handelingsgericht proces op de school (of met de samenwerking voorschools) zijn die 
behoeften in beeld gebracht. Binnen POLD gaan we uit van een kwalitatief goed proces waarin is 
samengewerkt met ouders/verzorgers1. POLD gaat daarbij uit van een OPP2, het aanvraagformulier 
TLV van POLD en eventueel aanvullende informatie welke de onderwijs -en ondersteuningsbehoeften 
onderbouwen.  De aanvraag TLV wordt interprofessioneel voorbereid op de school in het 
ondersteuningsteam (OT, BT of CvB).  
 
Voordat de directeur POLD een besluit neemt over de aanvraag worden minimaal twee deskundigen 
betrokken (wettelijke verplichting). Zij geven advies over de categorie en de duur. Binnen POLD is een 
team van deskundigen beschikbaar die bestaat uit een aantal interne deskundigen en een aantal 
externe deskundigen. De eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog, de tweede 
deskundige, die op basis van de hulpvraag logisch is, kan zijn een kinder- en jeugdpsycholoog, arts, 
psychiater, pedagoog of maatschappelijk werker.  
De adviezen van de deskundigen worden besproken in de TLC (toelatingscommissie). De voorzitter van 
de TLC formuleert op basis van de adviezen en het overleg een besluit. Het besluit wordt voorgelegd 
aan de directeur POLD. De directeur checkt inhoud en de gevolgde procedure en ondertekent het 
besluit. 
 
In de TLV wordt op basis van een inhoudelijke motivatie3 de categorie en de duur van de 
toelaatbaarheid aangegeven. Wanneer duidelijk is dat de doelen alleen gerealiseerd kunnen worden 
door langdurig gebruik te maken van de speciale voorzieningen wordt een TLV voor de gehele 
schoolloopbaan afgegeven. POLD gaat hierbij uit van de deskundigheid en professionaliteit van de CvB 
die jaarlijks moeten toetsen of de onderwijssetting in het S(B)O noodzakelijk blijft. Ook met een 
langdurige TLV kunnen leerlingen overstappen naar het regulier onderwijs.  
 
POLD hanteert een vaste procedure voor het beoordelen van een aanvraag.  De procedure is 
verwerkt in een routing en bevat ook de doorlooptijden van de verschillende stappen in het proces. 
                                                          

Stappen Acties: Termijn na aanvraag 
TLV aanvraag 1a. Begeleider POLD checkt de TLV aanvraag 

op volledigheid en importeert de TLV aanvraag 
vanuit Digidoor naar CAAR. Alleen een volledig 
dossier wordt geïmporteerd en in behandeling 
genomen. 
1b. Mocht het dossier onvolledig zijn dan 
wordt de aanvraag niet geïmporteerd (kortom 
geen aanvraag).  De school wordt dan door de 
begeleider POLD op de hoogte gebracht. De 
school wordt in de gelegenheid gesteld om de 
ontbrekende stukken/informatie aan te vullen. 
De school is verantwoordelijk voor de 

Binnen 6 weken van 
importeren tot besluit, 
eventueel kan een dossier 
worden aangehouden. 
Deze termijn wordt dan 
met 4 weken verlengd. 
 
Mocht het dossier worden 
aangehouden, dan wordt 
dat schriftelijk 
gecommuniceerd naar het 
schoolbestuur in cc naar 

 
1 Als de samenwerking met ouders onvoldoende of niet tot stand is gekomen kunnen ouders dat aangeven in 

hun zienswijze en de school kan dat benoemen in de aanvraag. 
2 Als scholen geen OPP hebben dan kan de school dat motiveren in de aanvraag waarom ze die in het verleden 

niet hebben opgesteld voor deze leerling. 
3 Gebaseerd op de vijf velden van handelingsgericht arrangeren; tijd/aandacht, ruimte, expertise, materialen en 

samenwerking 
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communicatie naar ouders/verzorgers en 
schoolbestuur. 

2. Voorzitter TLC bevraagt 2 
onafhankelijke deskundigen ter 
voorbereiding op het overleg van de 
toelaatbaarheidscommissie (TLC). 

3. Beide deskundigen schrijven een 
advies. Wanneer er vragen zijn over 
het dossier, neemt de deskundige 
contact op met ouders en/of school. 

4. Indien de ouders geen toestemming 
geven of een andere zienswijze 
hebben voor de TLV aanvraag, zal 
POLD de ouders uitnodigen voor een 
gesprek. Deze informatie wordt 
meegenomen in de TLC bespreking. 

5. Dossier en adviezen worden 
besproken tijdens de TLC en een 
advies tot besluit wordt voorgelegd 
aan directeur POLD 

6. Directeur POLD neemt een besluit over 
de TLV aanvraag. 

school. De school is 
verantwoordelijk voor de 
communicatie naar 
ouders. 
 
De zomervakantie heeft 
een opschortende werking 
tot de termijn van 
besluitvorming. 

Bij toekenning TLV 
conform de 
aanvraag 

- POLD communiceert schriftelijk het 
besluit met het schoolbestuur en de 
ouder(s) 

De administratieve 
afhandeling volgt z.s.m. op 
het besluit. Dit valt buiten 
de termijn van 6 weken. 

Bij toekenning TLV 
met afwijking 
aanvraag mbt  
duur/setting 

- De directeur POLD communiceert het 
besluit met het schoolbestuur 

- De begeleider POLD communiceert het 
besluit met de directeur van de school 

- De begeleider POLD communiceert het 
besluit met de ouder(s) van de leerling 

Deze acties vallen binnen 
de termijn van 6 weken. 
De administratieve 
afhandeling volgt z.s.m. op 
besluit. Dit valt buiten de 
termijn van 6 weken. 

Bij afwijzing van de 
TLV 

- De voorzitter TLC communiceert dit 
besluit met de directeur van de school 
en overlegt met de directeur wie de 
ouders informeert. 

- POLD stuurt een brief met een 
motivatie van dit besluit naar het 
schoolbestuur en een kopie naar 
ouder(s) 

- POLD plant indien nodig een gesprek 
met school en ouders om het besluit 
toe te lichten en gezamenlijk tot een 
plan van aanpak te komen 

Besluit tot afwijzing en de 
communicatie hiervan valt 
binnen de termijn van 6 
weken, het gesprek is 
onderdeel van het na-
traject. De administratieve 
afhandeling volgt z.s.m. op 
besluit. Dit valt buiten de 
termijn van 6 weken. 

Bezwaar indienen - Na ontvangst van bezwaar informeert 
POLD afhankelijk van de indiener het 
schoolbestuur of ouders dat er een 
bezwaar is ingediend.  

- De indienende partij wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Het 

Tot en met 6 weken na 
datum van het besluit over 
de TLV aanvraag kan een 
bezwaar worden 
ingediend.  
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gesprek is bedoeld om het bezwaar 
toe te lichten. POLD neemt een besluit 
om het bezwaar wel/niet aan te 
melden bij de Landelijke Bezwaar- en 
Adviescommissie of neemt een 
herziend besluit op basis van de 
informatie uit het bezwaar. 

Binnen 2 weken na het 
indienen van een bezwaar 
wordt contact opgenomen 
door POLD met de 
indiener. 
 
De datum van een 
herziend besluit geldt als 
datum voor de indiener 
om eventueel het bezwaar 
aan de landelijke Bezwaar- 
Adviescommissie voor te 
leggen. 

Advies na bezwaar 
door landelijke 
bezwaar- 
adviescommissie 

- POLD bespreekt het advies van de 
Landelijke Bezwaar- en 
Adviescommissie in de TLC.  

- Een advies tot besluit wordt 
voorgelegd aan directeur POLD 

- Directeur POLD neemt een besluit. 
- De directeur POLD communiceert het 

herziene besluit met het 
schoolbestuur. 

- De begeleider POLD communiceert het 
herziene besluit met de directeur van 
de school 

- De voorzitter TLC communiceert het 
herziene besluit met de ouder(s) van 
de leerling 

Binnen 3 weken na het 
ontvangen van het advies 
van de Landelijke 
Bezwaar- en 
Adviescommissie wordt 
het herziene besluit 
genomen en 
gecommuniceerd. 

 
Verder: 

- Deskundigen adviezen worden op verzoek beschikbaar gesteld aan de school van 
inschrijving en aan ouders. School en ouders kunnen deze opvragen via de begeleider 
POLD. 

- Scholen kunnen via DigiDoor de status van hun aanvraag volgen. 
- POLD hanteert een bewaarplicht van het dossier ‘aanvraag TLV’ van vijf jaar.  
- Overdracht van dossier naar nieuwe school (SO of SBO) wordt uitgevoerd door school van 

inschrijving/herkomst of door de voorschoolse voorziening. POLD verstrekt geen 
documentatie aan de nieuwe school. 

- Bij het opnieuw aanvragen van een TLV wordt ook het schoolbestuur en school van 
herkomst geïnformeerd over het besluit en eventueel betrokken. 

- Mocht uit de aanvraag blijken dat naast een gezag houdende ouder een voogd betrokken 
is, dan wordt deze door POLD ook geïnformeerd over het besluit. 


