
 

 

 

Procedure TLV aanvraag 

 

Inleiding: 

 

Hieronder beschrijven we kort en bondig nogmaals de procedures voor het aanvragen 

van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in het SWV RGV en de aanvragen voor een 

herindicatie/verlenging van reeds eerder afgegeven TLV-en voor SBO of SO. 

Soms is het goed om na een aantal jaren zo’n proces nog even weer op te frissen en 

daarmee de klokken weer gelijk te zetten. Want juist als het gaat om een TLV is 

zorgvuldigheid een belangrijke voorwaarde. 

 

A. Procedure aanvraag TLV voor SBO of SO 

 

1. Een aanvraag voor een TLV wordt door de TLV Commissie (TLV Cie) van het SWV 

alleen behandeld als de aanvragende school de aanvraag helemaal compleet 

geplaatst heeft in Kindkans. 

2. En compleet betekent: 

• Een door ouders/verzorgers en de directeur van de school 

ondertekende aanvraag. Indien de ouders niet (willen) ondertekenen dan 

moet er een heldere motivatie opgenomen zijn van de reden van de 

weigering om te ondertekenen. 

• Duidelijk aangeven of het een SBO dan wel SO aanvraag is.  

• Een volledig ingevuld en bovenal actueel OPP/Groeidocument. 

• Actuele en relevante verslagen van leerlingenbesprekingen in het 

Ondersteuningsteam (OT) van de school. 

• Recente en dus actuele en alleen relevante verslagen van 

onderzoeken en/of behandelingen1  

3. De Steunpuntcoördinator (SC-er) van het SWV controleert vervolgens of de 

aanvraag daadwerkelijk compleet en correct is en indien dat zo is, zorgt de SC-

er er voor dat de aanvraag op de agenda van de TLV CIE van het SWV komt. Als 

er een hogere bekostiging wordt aangevraagd wordt dit doorgegeven aan de 

administratie. Een onderbouwing waarvoor de hogere bekostiging wordt 

aangevraagd wordt door de aanvrager toegevoegd in Kindkans.  

4. De uiterste datum voor het plaatsen van een complete TLV aanvraag is 

10 werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van de TLV 

Cie van het SWV. 

5. De agenda wordt aangevuld met deskundigen en 1 week voordat TLV Cie 

plaatsvindt aan alle betrokkenen verzonden. De agenda is bij 14 aanmeldingen 

vol. Dossier 15 mag alleen voor een crisis leerling worden ingevuld.  

 

Voorzitter TLV Cie SWV Rijn & Gelderse Vallei 

 
1 CITO/LVS gegevens zijn NIET zodanig van belang dat het meesturen daarvan tot 

stagnatie van de aanvraag zou kunnen leiden. 


