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DOEKAART TLV SCHOOL BUITEN SWV UTRECHT PO 

Scholen van buiten het SWV Utrecht PO hebben geen inlog voor Onderwijs Transparant-
1Loket (OT-1Loket). In dat geval kan een verzoek tot een TLV aanvraag of verlenging gemaild 
worden naar info@swvutrechtpo.nl. SWV Utrecht PO zorgt dat de aanvrager toegang krijgt 
tot een beveiligde map in de ICT-omgeving, waar de benodigde informatie kan worden 
geüpload.   
 

Nr Fase Stappen 
1 Aanvraag Voor de aanvraag van een nieuwe TLV voor het speciaal onderwijs 

door scholen van buiten het SWV Utrecht PO is de volgende 
informatie nodig:  

o Een recent ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met daarin 
beschreven het uitstroomperspectief de belemmerende en 
bevorderende factoren en de onderwijsbehoeften van de 
leerling.  

o Een heldere beschrijving van de al ingezette interventies en 
de effecten hiervan.  

o Een recent CITO/LOVS-overzicht.  
o Twee deskundigenadviezen.  
o De zienswijze van ouders  

Verder kan nog gedacht worden aan de volgende aanvulling(en):    

• Verslagen van onderzoeken niet ouder dan 2 jaar op het 
gebied van intelligentie, , logopedie en 
psychologisch/psychiatrisch onderzoek, eventueel 
procesverslagen van specifieke behandeling of therapie.  

• Individuele handelingsplannen of een recent geëvalueerd 
plan van aanpak.   

• Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en 
concretisering van de ondersteuningsvraag.  
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Nr Fase Stappen 
1 Aanvraag Voor de aanvraag van een nieuwe TLV speciaal basisonderwijs door 

scholen van buiten het SWV Utrecht PO  moeten deze scholen zich 
wenden tot hun eigen samenwerkingsverband. Geeft deze een TLV 
speciaal basisonderwijs af, dan zal het SWV Utrecht PO deze in veel 
gevallen overnemen. Hiervoor is de volgende informatie nodig:  

• Een geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan waarbij de 
stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- 
en ondersteuningsfactoren van de leerling naar voren 
komen. 

• De TLV toewijzing van het eigen samenwerkingsverband  
• De zienswijze van de ouders.  
• De adresgegevens van de ouders of verzorgers van de 
leerling  
• De adresgegevens van de (aanvragende) school.  

 

 

Nr Fase Stappen 
1 Aanvraag Voor de aanvraag van een verlenging TLV speciaal onderwijs of TLV 

speciaal basisonderwijs door scholen van buiten het SWV Utrecht 
PO, is de volgende informatie nodig:  

• Een geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan waarbij de 
stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijs- 
en ondersteuningsfactoren van de leerling naar voren 
komen. 

• Een advies van de CvB dat de leerling nog steeds is 
aangewezen op speciaal (basis)onderwijs.    

• De zienswijze van de ouders.  
• De adresgegevens van de ouders of verzorgers van de 
leerling  
• De adresgegevens van de (aanvragende) school.  

 

 

  
 
 
 


