
 

 

FAQ bij onderbouwing aanvraag TLV / OA  

 

1. Waarom is er gekozen voor de naam “onderbouwing aanvraag”? 

We gaan ervan uit dat je binnen de school handelingsgericht werkt en noteert. Hierdoor verzamel je 

gegevens die je later kunt gebruiken als onderbouwing van je aanvraag, mocht dit nodig zijn. De 

naam groeidocument impliceert een aparte administratie voor specifieke leerlingen, terwijl de 

aanvraag een logisch gevolg moet zijn uit het handelingsgericht werken.  

2. Wat zijn de belangrijkste verschillen met het “oude” groeidocument? 

 Alle handtekeningen staan op het aanvraagformulier 

 De onderbouwingen van de deskundigen staan op het aanvraagformulier 

 Hoofdstuk 2, 3A en C en 4 zijn samen genomen in het onderdeel voorgeschiedenis, waarbij per 

schooljaar kort wordt aangegeven wat er gebeurd is. 

 De IVO-velden zijn verdwenen, deze zijn geïntegreerd in het OPP.  

 Alleen de eindconclusie van het ondersteuningsteam wordt weergegeven.  

 Er is geen aparte handleiding voor het word-format: alle instructies staan in het document. 

 

3. Mag ik het oude groeidocument nog gebruiken? 

Wanneer je reeds gestart bent met een groeidocument kun je dit uiteraard blijven gebruiken en 

inleveren. Wanneer je een nieuw document gaat starten, maak je gebruik van het nieuwe word 

format onderbouwing aanvraag, of werk je vanuit het LVS volgens de nieuwe richtlijnen zoals 

vermeld in de handleiding Parnassys en Esis.  

4. Kan ik het nieuwe aanvraagformulier gebruiken in combinatie met het oude 

groeidocument? 

Ja dat kan. Je kunt er dan voor kiezen om het oude handtekeningenblad achterwege te laten. 

Daarnaast hoeft het OPP in het groeidocument dan niet ondertekend te worden: alle 

handtekeningen komen dan op het aanvraagformulier.  

5. Waarom staan er nog handtekeningvakjes bij het OPP in het format onderbouwing, je 

tekent toch op het aanvraagformulier? 

Wanneer je op school start met een OPP, maar (nog) geen aanvraag doet bij de CTLV, zijn 

handtekeningen van ouders ook verplicht. Hiervoor kun je de handtekeningvakken in het sjabloon 

gebruiken. Wanneer er sprake is van een aanvraag bij de CTLV kun je volstaan met de 

handtekeningen op het aanvraagformulier. 

 

 



 

6. Waarom is er gekozen voor verschillende formats voor OA, TLV en verlenging TLV? 

In de oude situatie werd gebruik gemaakt van één format met verschillende formulieren voor 

verschillende situaties. Hierdoor werd het format erg groot. We hebben geprobeerd het format zo 

compact mogelijk te houden. Hiertoe hebben we 3 formats gemaakt voor de verschillende situaties: 

onderbouwingaanvraag arrangement, onderbouwing aanvraag toelaatbaarheidsverklaring en 

onderbouwing aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring. De inhoud is nagenoeg gelijk, de 

instructies verschillen.   

7. Welk document gebruik ik bij verlenging van een arrangement? 

Bij de verlenging van een arrangement gebruik je dezelfde documenten als bij een nieuwe aanvraag 

arrangement: het aanvraagformulier arrangement en de onderbouwing aanvraag arrangement. Bij 

de onderbouwing neem je uiteraard ook de evaluatie van het oude arrangement mee.  

8. Welk document moet ik gebruiken als ik nog niet weet wat voor aanvraag het wordt? 

Wanneer je nog niet weet of en welke aanvraag je gaat doen, maar al wel start met een 

onderbouwing: neem dan het formulier onderbouwing aanvraag arrangement. Wordt het toch een 

aanvraag TLV? Zie vraag 9. 

9. Welk document gebruik ik als de situatie verandert (bv: arrangement wordt TLV 

aanvraag)? 

De documenten verschillen met name op onderdeel  8, conclusie OT: het gaat hierbij om andere 

vragen die beantwoord moeten worden. Wanneer de situatie / aanvraag verandert, kan onderdeel 8 

vervangen worden. Ook in de handleiding Parnassys / Esis wordt aangegeven welke vraag in welke 

situatie beantwoord wordt.  

Je kunt dus het huidige document gebruiken, maar bij onderdeel 8 geef je antwoord op een andere 

vraag.  

10. Hoe gaan we als SO / SBO om met de verschillen tussen het document dat we binnen 

krijgen (onderbouwing aanvraag TLV) en de documenten die wij nodig hebben voor de 

verlenging van de aanvraag?  

Zie de vorige vraag.  

Daarnaast is de instructie bij onderdeel 6A en 6B bij een verlenging S(B)O verschillend van een 

nieuwe aanvraag. Wanneer rekening gehouden wordt met de instructie bij zowel onderdeel 6A, 6B 

als 8, kan het document van de basisscholen gebruikt worden.  

 


