
  
FAQ nieuwe werkwijze CTLV 

Komt de CTLV bij elke aanvraag naar de school? 

Nee, de CTLV plant een schoolbezoek wanneer er vragen zijn omtrent een dossier. Afhankelijk van 

de vraag wordt een gesprek met school, ouders en/of een observatie gepland. Voor een observatie 

moeten ouders toestemming verlenen.  

Hoe zit het met de verlengingen van de arrangementen? 

Voorheen kon onder bepaalde voorwaarde een arrangement verlengd worden op basis van 

overeenstemming. In de nieuwe situatie kan dit niet meer. Een verlenging wordt aangevraagd met 

een aanvraagformulier en een compleet dossier, waarin de evaluatie van het huidige arrangement is 

opgenomen. 

Ik heb alle papieren al ingevuld en laten ondertekenen, mag ik het nu nog op de oude manier 

inleveren? 

Wanneer het volledige proces al doorlopen is, kan het dossier nog op de “oude” manier worden 

aangeleverd. We gaan er vanuit dat na 1 november 2021 alle dossiers volgens de nieuwe werkwijze 

worden aangeleverd.  

In de brief over de nieuwe werkwijze wordt gesproken over het aanleveren van een 

ontwikkelingsperspectiefplan. Wat wordt hiermee bedoeld? 

Voor het beoordelen van de dossiers heeft de CTLV voldoende informatie nodig over de leerling. 

Deze informatie kan op verschillende manieren worden aangeleverd.  

1. Door middel van het volledig ingevulde formulier Onderbouwing aanvraag arrangement / 

TLV. LINK NAAR DOCUMENTEN 

2. Door de informatie aan te leveren vanuit een schooleigen document of vanuit het 

leerlingvolgsysteem.  

Hierbij is het van belang dat dezelfde onderdelen worden gebruikt welke te vinden zijn in het 

sjabloon Onderbouwing. Stel jezelf hierbij de vraag: wat is relevante informatie voor het 

beoordelen van de aanvraag. Lever niet mínder, maar ook niet méér informatie aan. 

Besteed aandacht aan onderdeel 8: conclusie van het ondersteuningsteam. Hierin komt het 

integratief beeld, maar ook de afwegingen die zijn gemaakt en welke conclusie hieraan  

verbonden wordt. 

Waar tekenen ouders voor bij een aanvraag?  

Bij een aanvraag bij het samenwerkingsverband tekenen ouders op het aanvraagformulier voor het 

feit dat ze op de hoogte zijn van de aanvraag en voor het eventueel meesturen van relevante 

verslagen. Daarnaast worden ouders uitgenodigd om  aan te geven of ze zich kunnen vinden in de 

aanvraag.               

Ouders dienen hun handtekening te plaatsen op het ontwikkelingsperspectief. Bij een arrangement 

zowel voor de doelen als het handelingsgedeelte. Bij aanvraag TLV alleen voor de doelen.  

We gaan er vanuit dat de school altijd gezamenlijk optrekt met ouders en streeft naar 

overeenstemming. Ouders worden ook uitgenodigd om hun visie te geven op het gelopen proces.  


