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2e  deskundige bij aanvraag TLV 
Zeeluwe is verantwoordelijk voor de toetsing van de onderbouwing van een tlv aanvraag. Om hierin 
een kwaliteitsslag te maken, ontwikkelt Zeeluwe een werkwijze waarbij het bestuursbureau van het 
samenwerkingsverband de onderbouwing van de aanvraag door een tweede deskundige laat 
toetsen, alvorens de toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Dit is meer in overeenstemming met het 
wettelijk kader. 
 

Wat is het wettelijk kader? 
 
a. Twee deskundigen 

Het samenwerkingsverband is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. De 
deskundigen zijn een orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over wiens 
toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige, te weten een kinder- of 
jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of een arts. 

 
b. Deskundigenverklaringen 

Aan de toelaatbaarheidsverklaring moeten twee zelfstandige deskundigenverklaringen ten 
grondslag liggen. De deskundige die over de tlv advies uitbrengt aan het samenwerkingsverband, 
mag niet betrokken geweest zijn bij de aanvraag van de tlv. De deskundige mag geen medewerker 
zijn van de school die de aanvraag doet. Ook mag de deskundige niet betrokken zijn geweest bij 
de begeleiding van de leerling waarvoor de tlv wordt aangevraagd. 
De deskundige mag wel in dienst zijn van het samenwerkingsverband. Maar een deskundige moet 
op basis van eigen deskundigheid een zelfstandig en onpartijdig advies geven over de tlv-
aanvraag. De deskundige mag geen onderdeel zijn een commissie die besluit tot afgifte van een 
tlv. 

 

Wat is de werkwijze van Zeeluwe? 
In de procedure/ werkwijze van Zeeluwe laten we ons adviseren door twee deskundigen. De 
verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij het schoolbestuur. Dat wordt door Zeeluwe alleen op 
handtekeningen getoetst. Geen tweede handtekening geen TLV. 
 
Wat ontbreekt in onze werkwijze en wat we moeten oplossen zijn de deskundigenverklaringen. Een 
deskundigenverklaring  (die voldoet aan het wettelijk kader zoals hierboven beschreven) die een 
onafhankelijk advies geeft en beschrijft welke ook herkenbaar is in het proces van de TLV aanvraag. 

 

Wat pakken we op?  
In het afgelopen jaar is er een werkgroep ingesteld en er is een tijdpad en denkrichting bepaald: 

• We gaan werken met deskundigenverklaringen voorzien van advies en ondertekening. Deze 
moeten door de scholen worden aangeleverd bij de aanvraag in Tommy.  (net zoals het 
ondertekende opp)  

• Wanneer een 2e deskundige moeilijk te vinden is, kan Zeeluwe hierin ondersteuning bieden ( b.v. 
door inschakelen van de Twijn, De Kleine Prins, of andere ingehuurde expertise, onafhankelijk 
bureau). Wanneer er een conflict is tussen school en ouders over de aanvraag kan het SWV ook 
gevraagd worden onafhankelijk advies uit te brengen. 

• Het deskundigenadvies wordt gerelateerd aan de in het OP opgenomen 
(basis)ondersteuningsprofiel. 

• Er wordt verbinding gemaakt met de lokale ontwikkeling rond boven bestuurlijke samenwerking 
zoals bijvoorbeeld het PET (Puttens Expertise Team) waarin onderwijs en zorg intensief 
samenwerken. 
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Tijdspad 
 

december 2021 Het basisdocument wordt door de werkgroep “2e deskundige”  opgeleverd 
januari t/m maart 2022 Bespreking in netwerken, inventariseren wat voor problemen zij 

verwachten en hoe dit op te lossen 

april 2022 Aanpassingen in Tommy   

december 2021 t/m 
juni 2022 

Communicatie binnen swv 

Samenstellen pool van 2e deskundigen 

1 augustus 2022 Invoering nieuwe werkwijze 

1 oktober 2022 en  
1 december 2022 

Evaluatie en aanpassingen 

 


