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Taakstelling en samenstelling 
 

De PCL Extra Steun onderzoekt en adviseert over aanvragen voor bovenschoolse  ondersteuning of 

plaatsing in het VSO in de vorm van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of arrangement.  

 

Bovenstaande is de kerntaak van de PCL. Andere taken betreffen:  

▪ consultaties op aanvraag van scholen ten behoeve van de continuering van de schoolloopbaan 

van een leerling,  

▪ het beoordelen en toekennen van crisisplaatsingen,  

▪ het evalueren van eerder toegewezen TLV's,  

▪ het horen van ouders en scholen bij een verschil van inzicht,  

▪ het evalueren en analyseren van data rondom deze werkzaamheden, 

▪ het meedenken in het beleid.  

 

De PCL Extra Steun bestaat uit twee onafhankelijke leden: 

1. Henny ten Kate, Schoolpsycholoog K&J NIP (0,3 FTE) 

2. Johan Woudenberg, Orthopedagoog Generalist en GZ Psycholoog (0,2 FTE) 

 

Voor de advisering ten aanzien van TLV's en arrangementen en voor consultaties wordt de PCL 

ondersteund door de orthopedagoog van het SWV. De secretaresse van het SWV verzorgt de secretariële 

ondersteuning. 

 

  



Afgifte TLV voor VSO 
 

De advisering voor wat betreft de afgifte van TLV's wordt hieronder weergegeven. In lijn met de richtlijnen 

rondom Corona zijn een aantal TLV's automatisch verlengd. 

 

TLV VSO 

  

Instroom Nieuw Verlenging Autom. verlengd Totaal 

PO → VSO 58      58 

VO → VSO 43      43 

VSO → VSO   49 29  78 

Totaal 101 49 29 179 

  

 De 43 TLVs die dit jaar zijn afgegeven voor de overstap van VO naar VSO zijn per school uitgesplitst in de 

rechterkolom van onderstaande tabel. 

 

VO school 2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Anna Lyceum 3 2 3 6 8 4 

Anna van Rijncollege 5 5 3 5 1  

Anna de Linie 9 11 16 5 13  

Cals College IJsselstein 10 6 8 12 6 7 

Cals College Nieuwegein 1 2 8 9 9 6 

College de Heemlanden 2 2 5 3 2 1 

Het Houtens 5 4 3 3 3 6 

Oosterlicht College Vianen 1 1 2 3 1 4 

Oosterlicht College Nieuwegein 2 4 4 6 5 6 

De Baanbreker 4 2 2 1 2 1 

Yuverta 5 8 3 9 5 8 

Totaal 57 47 57 65 55 43 

  

De ontwikkeling van het aantal toegekende TLVs per school over de afgelopen drie jaar is weergegeven in 

onderstaande tabel. 

 

 
 



 

Type bekostiging: Laag – Midden - Hoog 

 

Type TLV 2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Laag 109 102 103 121 

Midden 4 4 10 17 

Hoog 9 4 19 12 

Totaal 122 110 132 150 

  



Afgifte TLV voor PRO 
 

TLV PRO 

  

Instroom 2019/2020 2020/2021 

PO → PRO 36 42 

V(S)O → PRO 2   1 

Totaal 38 43 

  

  

Afgewezen aanvragen 2020-2021 

  

Type Aantal 

TLV VSO 3 

PRO 1 

Totaal 4 

 

 

 

 

  



Arrangementen en crisisplaatsingen 
 

Voor wat betreft de toekenning van arrangementen en crisisplaatsingen is als volgt geadviseerd: 

 

Toekenning arrangementen 

 

Type Aantal Opmerkingen 

Regulier Extra Steun 364 Beslissing eigen school 

TZT Fritz Redl   10   

De Kleine Prins     9   

Rebound   42 19 verlengingen 

Crisisplaatsing Rebound     1   

OPDC     5 2 verlengingen 

De Hoogstraat     0  

 

Regulier Extra Steun per school en schooljaar (vanaf augustus 2018 eigen beslissing school) 

 

VO school 2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Anna Lyceum 32 27 27 36 36 37 

Anna van Rijncollege 5 7 10 8   

Anna de Linie 5 1     

Cals College IJsselstein 41 17 32 11   

Cals College Nieuwegein 14 14 10 61 87 111 

College de Heemlanden 47 45 17 48 118 41 

Het Houtens 17 12 28 6 71 72 

Oosterlicht College Vianen 13 24 5 19 31 32 

Oosterlicht College Nieuwegein 22 37 57 147 56 57 

De Baanbreker 7 8 4  13 13 

Yuverta 31 39 18 23 42 1 

Totaal 234 231 208 359 411 364 

 

Arrangement TZT Fritz Redl per school en schooljaar 

 

VO school Arrangm 

‘18/'19 

Arrangm

'19/'20 

Arrangm 

‘20/'21 

Consult
’18/'19 

Consult 
‘19/’20 

Consult 
‘20/’2 

Anna Lyceum 3  1    

Anna van Rijncollege 1   2   

Anna de Linie  1  1   

Cals College IJsselstein 1   2   

Cals College Nieuwegein  3 1  1 1 

College de Heemlanden   2  1  

Het Houtens   1 1   

Oosterlicht College Vianen 1  1 1   

Oosterlicht College Nieuwegein 2  2 1   

Yuverta 3 1   1 1 

Totaal 11 5 8 8 3 2 

 

 



Arrangement De Kleine Prins per school en schooljaar 

 

VO school 2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021* 

Anna Lyceum    2 

Anna van Rijncollege  1   

Cals College IJsselstein 1  1  

College de Heemlanden 3 6 8 5 

Oosterlicht College Vianen 3 5  2 

Oosterlicht College Nieuwegein 3 3   

Yuverta  1   

Totaal 10 16 9 9 
*Begeleiding vanuit de Kleine Prins van meer dan 10 uur dient aangevraagd te worden in OT. Dat is in het afgelopen jaar niet altijd 

gebeurd waardoor de aantallen een vertekend beeld geven. 

 

Rebound 

 

VO school 2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021* 

Anna Lyceum 1 6 1 1 

Anna van Rijncollege 1 3 1  

Anna de Linie  1  2 

Cals College IJsselstein 11 11 7 16 

Cals College Nieuwegein 1 1 5 2 

Het Houtens 4 3 1 5 

Oosterlicht College Vianen 5 4 1 2 

Oosterlicht College Nieuwegein 2 13 10 10 

Yuverta 1   4 

Totaal 26 42 26 42 

* In de aantallen van 2020/2021 zijn de verlengingen meegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Horingen en bezwaarschriften 
 

Er hebben 2 horingen plaatsgevonden: 

 

Besluiten horingen Aantal 

Aanvraag afgewezen 1 

Aanvraag toegekend 1 

Totaal 2 

 

Dit betrof de volgende kwesties: 

 

School Aanvraag Besluit 

OCN Rebound Rebound 

OCN TLV VSO Reguliere VO school met LWOO 

 

Er zijn in het schooljaar 2020-2021 geen bezwaarschriften ingediend. 

 

 

 

  



Evaluerende en beleidsvormende taken 
 

Ontwikkeling afgifte TLVs 

De scholen hebben de ondersteuningsstructuur (vaak) nog veelzijdiger ingericht. Er zijn op veel scholen 

trajectvoorzieningen gekomen. Ook is de coach/leerlingbegeleider structureler aanwezig. Scholen gaan nu 

vaak een stap verder in begeleiding door veel maatwerk te bieden voor individuele leerlingen en groepjes. 

De routing naar zorg is vaak helder beschreven.  

• Het aantal besluiten van TLV’s voor zij-instromers is dit jaar gedaald met 12 t.o.v. vorig jaar.  

• Ondanks de afname van het aantal TLV besluiten in het afgelopen schooljaar, is er toch een 

toename van het aantal en percentage leerlingen die gebruik maakt van speciaal onderwijs 

(Kijkglazen).  

 

Consultatie en advies 

De consultaanvragen worden uitgevoerd door de Orthopedagoog van het SWV. 

 

Aandachtspunten voor scholen  

De evaluatie van data en proces hebben een aantal aandachtspunten voor scholen opgeleverd.  

 

Informatie ouders en leerling in OPP 

De zienswijze van ouder en leerling staat nu meestal vermeld in de aanvraag en is ingevuld in het OPP. Bij 

gescheiden ouders moeten beide ouders toestemming gegeven hebben, tenzij het gezag bij één ouder 

berust. Ouders en leerling moeten bij iedere stap betrokken worden teneinde een verschil van inzicht te 

voorkomen als er overgestapt moet worden naar een VSO.  

De PCL hecht grote waarde aan een transparante communicatie tussen school en ouders i.i.g. vanaf de 

opstart van een OPP. Communiceren met ouders moet een cyclisch karakter hebben en erg op 

samenwerking gericht zijn. In OPP’s moet zichtbaar zijn hoe die communicatie verlopen is; zeker als er een 

verschil van inzicht is ontstaan. Dit gebeurt nog onvoldoende.  

 

Betrokkenen uitnodigen in OT 

In OT wordt geen goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om betrokkenen (b.v. mogelijke VSO school) 

uit te nodigen om mee te kijken in een dossier. De CvB van een VSO school kan dan een 

deskundigenadvies aan het dossier toevoegen. Pas als dit gebeurd is, zou een dossier doorgezet moeten 

worden naar de PCL extra steun. Dit is enkele keren onder de aandacht gebracht, maar toch verslapt deze 

werkwijze vaak weer. 

 

Aanvragen Kleine Prins via OT 

Alle arrangementen van de Kleine Prins waar leerlingen meer dan 10 uur begeleiding krijgen dienen via OT 

aangevraagd te worden. De kwartaalrapportages van de Kleine Prins matchen nu niet met de informatie in 

OT. 

 

Informatie aanvullen die SWV in staat stelt te monitoren 

Binnen OT moet de school nog een aantal handelingen verrichten (uitvoerder invullen, startdatum 

invullen en later de einddatum invullen) als dit gebeurt, is het SWV beter in staat om te monitoren 

(wanneer stoppen arrangementen, komen leerlingen aan op het VSO). Nog niet alle scholen hebben dit 

uitgevoerd. 

 

Specifiek voor VSO-scholen 

Informatie bij aanvraag herindicatie 



Als een CvB van een VSO besluit een verlenging van een TLV aan te vragen dan verwachten we dat dit 

besluit aan het dossier wordt toegevoegd. Vaak is dit nu wel in orde, maar er komen nog steeds niet goed 

bijgewerkte OPP’s zonder goed beschreven evaluaties binnen. Bij herindicatie aanvragen wil de PCL zien 

waarom regulier onderwijs (nog) niet mogelijk geacht wordt. Het moet voor ons zichtbaar zijn dat de 

school zich heeft ingespannen om voor leerlingen de reguliere mogelijkheden te onderzoeken en/of te 

realiseren. 

 

Landelijk doelgroepenmodel in OPP 

Er is binnen VSO-overleg afgesproken dat het landelijke doelgroepen model op elke VSO opgenomen 

wordt in het OPP. Veel VSO scholen doen dit; een enkele VSO school nog niet. Het is van belang dat 

daarbij de beschikbare onderleggers worden gehanteerd bij de keuzes. 

 

Informatie aanvullen die SWV in staat stelt te monitoren 

Belangrijk voor het monitoren is dat men de uitvoerder en ‘start arrangement’ invult. Hierdoor kan 

gemonitord worden of leerlingen daadwerkelijk aankomen. 

  

Aandachtspunten voor PCL 

De PCL kijkt altijd of CVB’s van de VSO-scholen betrokken zijn bij aanvragen voor een TLV. Als ze 

uitgenodigd worden door een reguliere school om mee te kijken met een dossier, kunnen zij een 

deskundigen advies toevoegen. Dit maakt aanvragen completer; de PCL heeft dit nodig alvorens een 

advies uit te brengen. 

 

Aandachtspunten voor beleidsvorming 

 

Aanvraag reguliere extra steun 

Bij sommige scholen staan er geen leerlingen in OT vermeld die gebruik maken van reguliere extra steun 

(beslissing eigen school). Er kan nu niet via OT gemonitord worden hoe er met de leerling zorggelden 

omgegaan wordt. 

 

Overstap SO-VSO 

Om onafhankelijkheid te waarborgen en om voor zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs mogelijk te 

maken, zal de voorgenomen SO-VSO overstap eerst door de PCL beschikt moeten worden, alvorens 

ouders een CVB advies van de VSO-school krijgen. Het aanmeldtraject is hier inmiddels op aangepast, VSO 

legt casussen ter consult aan SWV voor 

 

Bekostiging Laag – Midden - Hoog 

De VSO-scholen doen bij het aanvragen van een TLV een voorstel voor de duur van de TLV en het 

bekostigingsniveau. Meestal is dit een laag bekostigingsniveau. In zeldzame en uitzonderlijke gevallen kan 

er een midden- of hoog bekostigingsniveau aangevraagd worden. Er moet dan een gemotiveerd 

deskundigenadvies ter onderbouwing van het hogere niveau, bijgevoegd worden (in het afgelopen jaar is 

er 11 keer een midden bekostiging gegeven en 11 keer een hoge bekostiging; dit was meestal voor 

leerlingen met ernstige meervoudige problematiek). Het is voor VSO-scholen vaak niet duidelijk welke 

richtlijnen toepast worden bij de hogere niveau's. Hierin tasten SWV-en ook enigszins in het duister; er 

zijn geen ‘harde criteria’. Belangrijk is om vast te stellen wat er echt nodig is, hoe er doelen bereikt 

kunnen worden en hoe er een plan te organiseren is, en hoe het gefinancierd zal kunnen worden. 

Duidelijk moet wel zijn dat er uitzonderlijke situaties spelen die slechts met extra inzet (nog) positief te 

leiden of te kantelen zijn. 

De werkwijze van de PCL blijft ongewijzigd. De werkwijze is gericht op het individu: er wordt per kind 

gekeken wat een passende bekostiging is. 



 

Terugplaatsen VSO-VO 

Meer aandacht voor terugplaatsingen vanuit het VSO, tot nu toe speelt de PCL extra steun daar geen rol 

bij en wordt deze leerlingenstroom niet gevolgd. Zij hebben hierin wel een verantwoordelijkheid die het 

komende jaar opgepakt moet gaan worden. Terugplaatsingen komen vooralsnog (te) weinig voor. 

 

Aanvullende observaties 

Vanwege Corona heeft de PCL dit schooljaar geen schoolbezoeken afgelegd. 

 

Het houden van horingen bij een verschil van inzicht tussen school en ouders is een betrekkelijk nieuwe 

taak. Het afgelopen jaar hebben er slechts twee horingen plaats gevonden. Hieruit zijn geen conclusies te 

trekken of trends te ontdekken. 

 

 

 

  



Bijlage: Actiepunten en aandachtspunten 

 

Actiepunten Actiepunt Wie 

Informatie ouders in OPP Opnemen in de agenda van de PCL Henny ten Kate 

Scholen leveren informatie compleet 
aan zodat SWV kan monitoren 

PCL volgt cursus om dit vervolgens 
beter uit te kunnen dragen. 

Henny ten Kate 

VSO – bij verlenging TLV VSO 
onderzoek naar mogelijke 
terugplaatsing regulier VO, info 
hierover in OT zichtbaar 

Opnemen in de agenda van VSO 
schoolbezoeken en SWV-VSO overleg 

Henny ten Kate 

VSO - gebruik landelijk 
doelgroepenmodel in OPP 

Opnemen in de agenda van het 
lokettenoverleg 

Henny ten Kate 

Monitoren gelden tbv reguliere extra 
steun 

PCL volgt cursus en stemt af met SWV Henny ten Kate 

Overstap SO-VSO Aanmeldtraject is aangepast, VSO legt 
casussen ter consult voor aan SWV 

NA 

Stimuleren terugplaatsen VSO > VO PCL onderzoekt als 1e stap hoe vaak dit 
voorkomt en stemt vervolg af met SWV 

PCL 

 

 

Aandachtspunten werkwijze PCL Werkwijze 

Betrokkenen uitnodigen Bij aanvragen waarin dit gewenst is koppelt de PCL dit 
consequent terug naar de aanvragende school. 

CvBs uitnodigen bij aanvraag VO - VSO Bij aanvragen waarin dit gewenst is koppelt de PCL dit 
consequent terug naar de aanvragende school. 

Bekostiging Laag – Midden – Hoog De werkwijze is gericht op het individu: er wordt per kind 
gekeken wat een passende bekostiging is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


