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Eisen aan een goed dossier voor aanvraag TLV 

 
De AVG vraagt van ons om gegevensuitwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen en tot een 

minimum te beperken. In schooljaar 2018-2019 is hierover verschillende keren gesproken 

tijdens i.b.-netwerken en binnen het Loket. Dit heeft geleid tot de volgende aangescherpte 

eisen aan een dossier. Het dossier bevat: 

1. Een OP conform de eisen van het SWV. In het OP staat: 

a. Een goede beschrijving van het integratief beeld van een kind. Een integratief beeld is 

als het ware een foto in woorden. Het geeft inzicht, hierin wordt duidelijk hoe we dit 

kind moeten  begrijpen, hoe de stimulerende en belemmerende factoren met elkaar 

samenhangen, waar het kind goed in is en wat de kernproblematiek is van dit kind (max. 

200 woorden).  

b. Concrete beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren in de 

ontwikkeling van een kind op de verschillende gebieden (lichamelijk, emotioneel, 

sociaal, werkhouding en didactisch) (de kindfactoren) naast de omgevingsfactoren (op 

school, thuis, vrije tijd) zowel vanuit onderwijs- als (zo nodig) zorgperspectief.  

c. Helder geformuleerde onderwijs en begeleidingsbehoeften van een kind op de 

hierboven genoemde gebieden, zowel vanuit onderwijs- als (zo nodig) zorgperspectief. 

Als afzonderlijke bijlagen worden toegevoegd: 

2. Inzicht in de emotionele en sociale ontwikkeling van een kind. Dit voeg je toe door bijv. 

overzichten vanuit KIJK of ZIEN!. 

3. Inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een kind vanaf het begin van de schoolloopbaan). 

Dit voeg je toe door overzichten vanuit Parnassys. 

4. Interventies die zijn gedaan en de resultaten van deze interventies (max. 2 jaar). Uit de 

interventies blijkt, dat minstens een half jaar op basis van een OP doelgericht is gewerkt 

aan de ontwikkeling van een kind. 

5. Verslagen van gesprekken in het ondersteuningsteam, waaruit o.a. blijkt dat de 

orthopedagoog  betrokken is bij de besprekingen over een kind.  

6. Verslagen van a.b.-gesprekken over een periode van maximaal een jaar.  

7. Onderzoeksverslagen die betrekking hebben op de kernproblematiek van een kind 

(intelligentie, sociaal-emotioneel, taal-spraak, medisch, motoriek).  

8. Aanvraagformulier, ondertekend door school, ouders en orthopedagoog. De 

ondertekening mag ook blijken uit een toegevoegde mail. 

9. Als ouders niet instemmen met een aanvraag voor een TLV is de zienswijze van de ouders 

toegevoegd op het aanvraagformulier.  

 

Een aanvraag voor een TLV wordt door Het Loket pas in behandeling genomen als het dossier 

compleet is.  

 

 


