
PROCEDURE BIJ PLAATSING VAN EEN LEERLING OP DE XAVERIUSSCHOOL 

Met ingang van 1 augustus 2014 (Wet Passend Onderwijs) zijn de criteria en procedures met 

betrekking tot plaatsing van een leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs gewijzigd. Globaal 

genomen bestaat het traject voor plaatsing van een leerling op de Xaveriusschool uit 4 stappen1 die 

achtereenvolgens doorlopen dienen te worden.  

 

 

 

STAP 1 DE ORIËNTATIE 

Bij de 1e stap (ORIËNTATIE) wordt gekeken of de ondersteuningsbehoefte en problematiek van de 

leerling kadert binnen de mogelijkheden van de Xaveriusschool. M.a.w. mag verwacht worden dat de 

Xaveriusschool ook de juiste school voor de leerling is c.q. ligt het binnen de mogelijkheden van de 

school een ondersteuningsaanbod te formuleren passend bij de hulpvragen van de leerling?  

Dit wordt gezamenlijk verkend tijdens een oriëntatiegesprek van één of meerdere 

vertegenwoordigers van de Xaveriusschool (waarbij minimaal een gedragsdeskundige aanwezig is) 

met de ouders/verzor-gers van de leerling en een vertegenwoordiger van de huidige school van de 

leerling. In sommige gevallen is het wenselijk dan wel raadzaam dat ook de leerling zelf hierbij 

aanwezig is en/of andere betrokkenen. Tijdens dit gesprek kunnen de ook aanvullende wensen van 

de leerling, ouders/verzorgers of overige betrokkenen in kaart gebracht worden. 

Voorafgaand aan dit oriënterend gesprek is het natuurlijk wel van belang dat de Xaveriusschool zich 

kan inlezen in het dossier van de leerling. Daarom ontvangen ouders/verzorgers ruim vóór het 

gesprek een TOESTEMMINGSFORMULIER OPVRAGEN LEERLINGGEGEVENS (ook digitaal via de 

website van de Xaveriusschool beschikbaar). Door ondertekening van dit formulier geven ze 

toestemming aan de Xaveriusschool om informatie over hun kind op te vragen bij diverse instanties 

(bijvoorbeeld Orbis, Virenze, AmaCura, Bureau Jeugdzorg, Xonar, enzovoort). Zodra de 

Xaveriusschool dit ondertekende formulier terug ontvangen heeft, wordt er een afspraak gemaakt 

voor het Oriëntatiegesprek.  

Indien één oriënterend gesprek niet volstaat, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Maar 

uiteindelijk zal duidelijk moeten zijn of de leerling (nadat ook de overige stappen van de 

toelatingsprocedure doorlopen zijn) geholpen kan worden met het ondersteuningsaanbod van de 

Xaveriusschool. Dit is dus als het ware het TOELAATBAARHEIDSADVIES.  

 

STAP 2  DE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

                                                           
1
 Leerlingen die op de Triangel in Holtum geplaatst worden hebben geen TLV nodig. Ook leerlingen die in de 

Bovenschoolse Tussenvoorziening op locatie Xaveriusschool (VSO VMBO of VSO LW&TC) geplaatst worden 
hebben geen TLV nodig. Deze laatste groep heeft echter wel een indicatie van het SWV voor plaatsing in deze 
Bovenschoolse Tussenvoorziening nodig.  
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Bij de 2e stap dient de huidige school van de leerling (in uitzonderlijke gevallen kan dit echter ook 

door de Xaveriusschool gedaan worden) een TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) aan te vragen 

bij het samenwerkingsverband (SWV) horende bij de woonplaats van de leerling. Deze TLV is een 

absolute vereiste omdat dit de bekostiging van het onderwijs dat voor de leerling nodig is 

garandeert. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring (kortweg TLV) genoemd kan het kind niet 

geplaatst worden op de Xaveriusschool.  

Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd dient een TLV aangevraagd te worden bij het 

samenwerkings-verband Primair Onderwijs (SWV PO) en voor leerlingen in de leeftijd van het 

voortgezet onderwijs dient deze TLV aangevraagd te worden bij het samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs (SWV VO). Bij welk samenwerking een leerling hoort wordt bepaald door de 

woonplaats van de leerling.  

Wilt u weten bij welk samenwerkingsverband in uw regio de TLV aangevraagd moet worden, wat de 

contactgegevens zijn, enzovoort dan kunt u het beste een kijkje nemen op 

www.passendonderwijs.nl. Hier vindt u alle informatie. Maar ook de interne begeleider of 

zorgcoördinator van de huidige school van de leerling kan er meer over vertellen. 

 

STAP 3 DE AANMELDING 

Als duidelijk is dat de Xaveriusschool inderdaad een passend aanbod kan formuleren op de hulpvraag 

van de leerling en ook het samenwerkingsverband een positieve toelaatbaarheidsverklaring heeft 

afgegeven, start de 3e stap: DE AANMELDING. Hiervoor dienen ouders/verzorgers het 

AANMELDINGS-FORMULIER (te vinden op de website van de Xaveriusschool) te downloaden, in te 

vullen, te ondertekenen en aan te leveren bij de contactpersoon van de Xaveriusschool. Het is van 

groot belang dat dit zorgvuldig gebeurt.  

Op het moment dat de Xaveriusschool dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug ontvangt 

start de zorgplicht van de school c.q. het schoolbestuur. Dat betekent dat de Xaveriusschool binnen 

een termijn van 6 weken de leerling dient te plaatsen (bij een positief toelatingsbesluit - zie stap 4) 

dan wel, bij een negatief toelatingsbesluit, een andere school dient te vinden waarop de leerling 

geplaatst kan worden.  

 

STAP 4  HET TOELATINGSBESLUIT 

Tot slot dient het bevoegd gezag van de Xaveriusschool een TOELATINGSBESLUIT te nemen met 

betrekking tot plaatsing van het kind op de Xaveriusschool. Dit doet ze op basis van een advies dat 

wordt afgegeven door de Commissie van Begeleiding van de Xaveriusschool.  

De Commissie van Begeleiding onderzoekt (op basis van beschikbare rapportages, eigen 

onderzoeken en/of observaties) daarvoor de ondersteuningsvraag van het kind in relatie tot de 

(on)mogelijkheden binnen de Xaveriusschool en rapporteert haar bevindingen aan het bevoegd 

gezag van de Xaveriusschool. Deze neemt deze zaken mee in het definitieve toelatingsbesluit dat óf 

positief (het kind wordt toegelaten) óf negatief (het kind wordt niet toegelaten) kan zijn.  

Indien het bevoegd gezag van de Xaveriusschool een negatief toelatingsbesluit geeft, zal zij dit altijd 

schriftelijk onderbouwen.  

Redenen voor een negatief toelatingsbesluit kunnen o.a. zijn: 

http://www.passendonderwijs.nl/


 De ondersteuningsvraag van het kind (en/of diens ouders/verzorgers) overstijgt de 

mogelijkheden van de Xaveriusschool dan wel de problematiek van het kind kadert niet binnen 

het aanbod en de doelgroep van de Xaveriusschool. 

 Er sprake is van een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school, ouders en/of het kind. Zulks 

ter beoordeling van het bevoegd gezag van de Xaveriusschool.  

 Indien ouders/verzorgers zich op voorhand niet willen of kunnen conformeren aan het door de 

Xaveriusschool gevoerde beleid.  

Overigens is deze 4e stap meer een “papieren” stap (maar wettelijk gezien moet die wel genomen 

worden) aangezien het na stap 1 ook al duidelijk is of de Xaveriusschool een geschikte school is voor 

de aangemelde leerling.  


