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De betekenis van de diverse afkortingen is op pagina 3 opgenomen.
Regelmatig wordt gedacht dat een reguliere VO-school geen onderwijs kan bieden aan leerlingen met
ondersteuningsbehoefte op het gebied van cluster-4. Een reden die vaak genoemd wordt is de grootschaligheid van een
VO-school. Binnen deze grootschaligheid is er echter op alle reformatorische VO-scholen de mogelijkheid om onder andere
in een kleine setting bovengenoemde leerlingen onderwijs te bieden, waarbij (na verloop van tijd) vaak (stapsgewijs)
toegewerkt wordt naar deelname aan het reguliere onderwijs. Ook kunnen andere vormen van ondersteuning aan deze
leerlingen geboden worden.
3 Het is belangrijker deze behoefte duidelijk in kaart te brengen dan ouders (op voorhand) speciaal onderwijs te adviseren.
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Leerling heeft extra
ondersteuning nodig?

Nee

Ja

Ondersteuning op
gebied van gedrag
(cluster 4)?

Ja






Advies PO doorslaggevend bij plaatsing.
Gaat om niveau-advies (VMBO t/m VWO), niet om LWOO of PrO
Procedure kan per VO-school verschillen.
Geef de VO-school PrO in overweging? Zie: ‘PrO?’



Aanmelding altijd via de regulier reformatorische VO-school. Ook als de
basisschool vermoedt dat speciaal onderwijs een optie is.
Wees op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van cluster-4 op
de reguliere ref. VO-school die ‘hoort’ bij de basisschool.
De betreffende ref. VO school zorgt voor een passende plaats, regulier of
in het speciaal onderwijs. Voor het laatste is een TLV GP nodig.
Breng duidelijk de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart.
Betreft het JFSG, VLC, PZSG: ga na welke ref. VO-school het dichtst bij de
woonplaats van de leerling staat. Hier wordt de lln. aangemeld. Deze
school bekijkt ook, of zij de leerling de nodige ondersteuning kan bieden
of dat een TLV voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt aangevraagd.




Nee




Ondersteuning op
gebied van leren of
lichamelijke klachten?
Ja

Nee

Neem contact op met de ref. VO-school waar ouders voor kiezen.
(VSO)
cluster 3
(ZML, LZ,
LG, MG)?


Ja




Nee


PrO?
Ja

Nee





Een SO school kan rechtstreeks bij het RefSVO een TLV aanvragen i.v.m.
plaatsing in het VSO.
Functioneert de lln. in het grensgebied ZML/PrO? Beargumenteer waarom
voor deze leerlingen een TLV VSO wordt aangevraagd en geen TLV PrO.
Regulier VO biedt soms ook de mogelijkheid om LZ- en LG-leerlingen
onderwijs te bieden. Neem hierover contact op met de ref .VO-school.
Advies PrO is niet doorslaggevend voor plaatsing. Voor PrO is nl. een TLV
nodig. VO school, bepaalt i.o.m. PO of een TLV PrO aangevraagd wordt.
Het kan zijn dat de basisschool VMBO adviseert en dat de VO-school
aangeeft dat PrO-plaatsing nodig is. Blijft na overleg advies VMBO, dan is
dit leidend bij plaatsing.
Functioneert de lln. in het grensgebied ZML/PrO? Beargumenteer waarom
voor deze leerlingen een TLV PrO wordt aangevraagd en geen TLV VSO.

LWOO?
Ja



Nee


Cluster 1 of 2?

Nee

Het niveau-advies is leidend bij plaatsing. LWOO is geen niveau maar een
vorm van ondersteuning.
De basisschool kan wel LWOO adviseren, maar dit is niet leidend bij
plaatsing. De VO-school gaat na of LWOO noodzakelijk is.

Ja

Neem contact op met de ref. VO-school waar ouders voor kiezen.
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