
 

1 
 

     
 
 

HANDREIKING 
Aanvragen van een verlenging TLV 18-20 jaar voor leerlingen in het Cluster 3 onderwijs 
ZML/MG binnen de samenwerkingsverbanden Zuid-Holland West, VO Delflanden, VO 
Zoetermeer en VO Westland 

 
Inleiding  

Leerlingen mogen volgens de Wet op de expertisecentra in het VSO blijven tot het einde van het schooljaar 

waarin zij 20 jaar worden. De SWV’s geven voor leerlingen in het Cluster 3 onderwijs ZML/MG standaard een 

TLV af tot en met het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt. Er bestaat een mogelijkheid om de indicatie te 

verlengen tot en met het schooljaar dat de leerling 20 jaar wordt. Er moet dan door de school die de TLV 

aanvraagt, kunnen worden onderbouwd waarom dit in het belang van de leerling is.  

Het kan bijvoorbeeld zijn, dat een leerling van uitstroomprofiel is veranderd. In dat geval zal de leerling zich nog 

in korte tijd (1 of 2 schooljaren) andere vaardigheden eigen moeten maken. Of een bedrijf waar de leerling 

stage loopt, vraagt aan de school om verder te werken aan bepaalde doelen/vaardigheden welke nodig zijn om 

in dat bedrijf door te stromen naar werk. Ook kan het zijn dat de leerling nog een jaar onderwijstijd nodig heeft 

om vaardigheden te leren die kunnen bijdragen aan zijn kwaliteit van leven en die binnen een vervolgsetting 

niet geleerd kunnen worden.  

Soms heeft een leerling door omstandigheden, zoals ziekte, langdurig geen onderwijs kunnen volgen. Ook dan 

kan een verlenging van de TLV worden aangevraagd. De school maakt de noodzaak van het verlengen van de 

TLV na het 18e jaar inzichtelijk voor de toewijzingscommissies van de SWV’s, door het indienen van een 

transitieplan waarin de nog te behalen doelen worden beschreven.  

 

Het komt regelmatig voor dat een commissie een aanvraag voor verlenging van een TLV voor een leerling van 

18 tot 20 jaar moet aanhouden, omdat het dossier niet compleet is en derhalve voor de commissie moeilijk te 

beoordelen is. Dit is een vervelende situatie omdat het proces hierdoor onnodig wordt vertraagd. Om dit te 

voorkomen zijn onderstaand richtlijnen beschreven voor het aanvragen van een verlenging TLV 18-20 jaar.  

 

Benodigde documenten  

De volgende documenten zijn nodig bij het aanvragen van een verlenging TLV 18-20 jaar:  

- Een geëvalueerd OPP van het huidige schooljaar;  

- Een transitieplan voor de periode 18-20 jaar of voor de periode van aanvraag; 

- Ondertekening van de TLV-aanvraag; 

- De eerder afgegeven TLV.  

 

Uit de documenten moet blijken dat er goed is overwogen wat het beste is voor de leerling: een langer verblijf 

in het onderwijs of juist een vervolgbestemming buiten het onderwijs. De afweging is daarbij  gebaseerd op het 

geëvalueerde OPP van de leerling, het overleg met de ouders en het transitieplan.  

Voor elke leerling is dus sprake van een uniek plan op maat.  

 

 



 

2 
 

Transitieplan 

In het transitieplan ligt de nadruk op doelen die zich richten op de transitie naar wonen, werken en vrije tijd. 

Wat heeft de leerling nodig om de transitie naar wonen, werken vrije tijd zo goed mogelijk te kunnen maken? 

Hieronder zijn een paar voorbeelden van dergelijke doelen gegeven: 

Doelen ten aanzien van vrije tijd: 

- De leerling is lid van een speciale sportclub. 

- De leerling maakt via de naschoolse activiteiten kennis met verschillende sporten/culturele en 

kunstzinnige activiteiten. 

Doelen ten aanzien van wonen: 

- De leerling kan boodschappen doen met een boodschappenlijst. 

- De leerling kan met een betaalpas betalen. 

- De leerling kan zelfstandig reizen. 

- De leerling weet wat de mogelijkheden zijn om zelfstandig of  begeleid te wonen. 

Doelen ten aanzien van stage/werk/dagbesteding: 

- De leerling komt op tijd op zijn stage/werk. 

- De leerling kan instructies opvolgen. 

- De leerling is klantvriendelijk. 

- De leerling kan met behulp van pictogrammen aan begeleiders duidelijk maken welke activiteit hij wil 

doen. 

Welke doelen zijn specifiek voor deze leerling belangrijk om nog te halen? Wat is haalbaar in 1 of 2 jaar? Het 

kan zijn dat een leerling per jaar maar aan 2, hooguit 3 doelen toekomt. Beschrijf deze doelen SMART en 

beschrijf ook op welke wijze en in welke periode er aan deze doelen gaat worden gewerkt. Wat biedt de school 

aan om de doelen te halen? 

Evaluaties van stages 

In het transitieplan staan evaluaties van (interne of externe) stages beschreven. Wanneer leerlingen door 

omstandigheden geen stage hebben kunnen lopen, kan dit uitgelegd worden in het transitieplan. Uit de 

evaluaties van de stages komt het volgende naar voren: 

- Waar heeft de leerling stage gelopen en waar gaat de leerling nog stage lopen? 

- Wat moet de leerling nog leren om zo soepel mogelijk door te kunnen stromen naar een 

activiteitencentrum/dagbesteding/arbeid? 

- Wat wil het stagebedrijf dat de leerling nog moet leren aan kennis/vaardigheden, dat niet door het bedrijf 

zelf kan worden geboden?  

De leerpunten worden in het transitieplan vertaald in SMART-doelen. 

Een TLV-aanvraag indienen  

Een aanvraag voor een verlenging van een TLV kan gedaan worden door een compleet dossier in te dienen bij 

het betreffende SWV. Op de websites van de SWV’s vindt u de procedures en overzichten van de vergaderdata 

van de commissies, de inleverdata en de termijnen waarbinnen een besluit wordt genomen over de aanvraag. 

 

SWV Zuid-Holland West: http://www.swvzhw.nl/ 

SWV VO Delflanden: https://www.swvvo-delflanden.nl/ 

SWV Zoetermeer: https://www.swvzoetermeer.nl/ 

SWV VO Westland: https://www.swv-westland.nl/ 
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