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Handreiking afgeven toelaatbaarheidsverklaring (v)so 

 

Deze handreiking is opgesteld voor samenwerkingsverbanden en scholen en is bedoeld 

ter ondersteuning van het proces van afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s). 

 

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (v)so cluster 3 en 4: 

Aanvragende scholen toelaatbaarheidsverklaring (v)so cluster 3 of 4 

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring is afkomstig van een bestuur van een 

school voor basisonderwijs, school voor voortgezet onderwijs, school voor speciaal 

basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 of 4 gelegen 

binnen of buiten het samenwerkingsverband, wanneer de leerling daar staat 

ingeschreven. 

 

• Binnen het samenwerkingsverband als een reguliere school een ingeschreven 

leerling wil verwijzen naar het (v)so of als het gaat om de eerste inschrijving van de 

leerling en de woonplaats van het kind is binnen de regio van de school waar het kind 

is aangemeld. 

• Buiten het samenwerkingsverband als het gaat om de eerste inschrijving van de 

leerling en de woonplaats van het kind is buiten de regio van de school waar het kind 

is aangemeld. 

 

Inspanningsverplichting school 

De aanvragende school onderbouwt waarom de leerling niet op de eigen school kan 

worden ingeschreven binnen de basisondersteuning en ook niet met extra ondersteuning. 

 

Inhoudelijke voorbereiding dossier 

a. De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de 

school. 

b. Bij de advisering van de aanvraag zijn een orthopedagoog of een psycholoog en 

tenminste een 2e deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO 

resp. artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO  betrokken geweest. 

c. De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de 

school als de orthopedagoog of psycholoog en de geraadpleegde deskundige(n). 

 

Gevolgde route en fasering 

Het samenwerkingsverband neemt een besluit over het afgeven van een tlv op basis van: 

a. de afspraken die in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn 

vastgelegd; 

b. het samenwerkingsverband geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke 

ondersteuning te geven op een andere school in het samenwerkingsverband; 

c. het samenwerkingsverband van mening is dat het (v)so (cluster 3 of 4) de best 

passende leeromgeving is voor de leerling; 

 

Kennisgeving van de tlv 

Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de tlv wordt toegestuurd aan in ieder 

geval de aanvrager, de ouders c.q. de meerderjarige en handelingsbekwame leerling, de 

school waar de leerling wordt ingeschreven. Op het besluit wordt aangeven dat en waar 

bezwaar kan worden aangetekend tegen het besluit van het samenwerkingsverband.  
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Bij de inschrijving zorgt de (v)so school voor opname van de leerlinggegevens inclusief 

de tlv-gegevens in BRON. DUO heeft een factsheet opgesteld over de wijze waarop dat 

moet gebeuren. Ook levert DUO informatie aan de samenwerkingsverbanden over de 

ingeschreven leerlingen in het (v)so door middel van de zogenoemde Kijkglazen. 

De tlv en het advies van de deskundigen wordt beheerd en gearchiveerd door het 

samenwerkingsverband voor een periode van 3 jaren. 


