
 

Uiterste aanvraagdata toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en 

instroommomenten s(b)o 2021-2022 

 
In het proces van een schoolwissel naar het s(b)o worden er twee besluiten genomen. De 
toelaatbaarheidcommissie (TLC) van het Samenwerkingsverband besluit of een leerling toelaatbaar is 
en de ontvangende school besluit of een leerling plaatsbaar is op de betreffende school. In de 
procedure kunnen deze twee trajecten, aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en onderzoek 
naar plaatsbaarheid op een s(b)o-school, naast elkaar lopen. 
 
Wanneer een school, kinderdagverblijf of andere instantie – na overleg met ouders - van mening is 
dat een leerling het best passend onderwijs zou kunnen volgen binnen het s(b)o, schakelt deze het 
Samenwerkingsverband in om mee te kijken en mee te denken. Dit gaat middels een Startgesprek.  
Wanneer samen met ouders besloten wordt een TLV voor plaatsing in het s(b)o aan te vragen, 

doorloopt de verwijzende instantie de aanvraag1 voor een TLV bij het Samenwerkingsverband en 

adviseert de ouders kennis te gaan maken bij de s(b)o-school.  

Plaatsbaarheid 

Als duidelijk is op welke school ouders hun kind willen aanmelden, kan de verwijzende school de 

betreffende s(b)o-school als betrokkene uitnodigen in Onderwijs Transparant (OT)1. Deze s(b)o-

school doorloopt de aanmeldprocedure (beoordeling dossier, observatie, uitspraak plaatsbaarheid), 

zij hebben maximaal 6 weken de tijd om te onderzoeken of zij de leerling kunnen plaatsen. 

Toelaatbaarheid 

De verwijzende school vraagt bij het Samenwerkingsverband een TLV aan. Om te kunnen beoordelen 
of een leerling toelaatbaar is, zijn twee deskundigenadviezen nodig. Deze kunnen worden 
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De eerste deskundige is vaak de betrokken consulent of 
het betrokken Team Passend Onderwijs (TPO). De tweede deskundige wordt door de school via OT 
uitgenodigd. Hier staan ongeveer 10 werkdagen voor.  
Voor het uiteindelijk beoordelen van de TLV-aanvraag heeft de TLC 6 weken de tijd, met een uitloop 
tot maximaal 10 weken. Die uitloop is altijd in overleg met de verwijzende instantie. 
 
Instroommomenten en uiterste aanvraagdata TLV 

Wat betekent bovenstaande voor de tijd die een procedure in beslag neemt? Houd er rekening mee 
dat bovenstaande stappen en doorlooptijden richtlijnen zijn. Normaal gesproken zijn de maximale 
doorlooptijden niet nodig en is al eerder duidelijk of een kind toelaatbaar is en geplaatst kan worden. 
De periodes voor de kerstvakantie en tussen de mei- en de zomervakantie gelden als de drukste 
periodes in het schooljaar. Omdat er dan voor veel leerlingen tegelijkertijd een TLV wordt 

 
1 Kinderdagverblijven, dagbehandeling of zorg kunnen niet in Onderwijs Transparant (OT). Hier zijn aparte 
routes voor. In de meeste gevallen zorgt de s(b)o school waar de leerling wordt aangemeld voor het dossier in 
OT. Wanneer dit niet mogelijk is, kan het Samenwerkingsverband zorgen voor een alternatieve oplossing. 
 



aangevraagd, kan het zijn dat de doorlooptijden daarom langer worden en soms toch in zijn geheel 
nodig zijn. Om teleurstellingen te voorkomen, geven we hieronder een overzicht van uiterste 
aanvraagdata, om vóór de verschillende instroommomenten een besluit te ontvangen. 
 

• Instroom sbo 
De sbo-scholen hebben 3 instroommomenten. Deze gelden niet voor kleuters en voor 
kinderen uit behandelgroepen voor wie de behandelperiode eindigt.  
1. na de zomervakantie 

2. na de kerstvakantie 

3. de eerste week van april 

• Instroom so 
So-scholen hebben net als het sbo na de kerst- en de zomervakantie een instroommoment, 
maar daarnaast hebben sommige so-school nog andere mogelijkheden. Het is goed om 
buiten deze instroommomenten bij de betreffende school navraag te doen. 

 

• Plaatsing s(b)o na de kerstvakantie 
Wanneer een dossier 15 oktober 2021 definitief en volledig2 is ingediend bij het 
Samenwerkingsverband, kan gegarandeerd een TLV-besluit worden verwacht vóór de 
kerstvakantie. 

 

• Voor plaatsing op het sbo eerste week van april 2022 
Wanneer een dossier 21 januari 2022 dossier definitief en volledig2 is ingediend bij het 
Samenwerkingsverband, kan gegarandeerd een TLV-besluit worden verwacht vóór 30 maart 
2022. 

 

• Plaatsing s(b)o na de zomervakantie 2022 

Wanneer een dossier 29 mei 2022 definitief en volledig2 is ingediend bij het 

Samenwerkingsverband kan gegarandeerd een TLV-besluit worden verwacht vóór de 

zomervakantie van 2022.  

 
De afgifte van een TLV betekent niet direct dat een leerling plaatsbaar is na de zomervakantie. De 
ouders en de ontvangende school gaan bij de aanmelding hierover in gesprek.  
 
Specifieke aandacht vragen we voor de zienswijze van ouders. Deze zienswijze is een belangrijk 
onderdeel van het dossier. De school dient de zienswijze van ouders helder te formuleren in het 
dossier.  
 
In september 2022 zullen de data voor het schooljaar 2022-2023 worden gecommuniceerd, onder 
andere via de externe nieuwbrief van het Samenwerkingsverband en op de website van het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO.  
 
 
TLC PO-VO,  
Judith Leeuwenkuijl, SWV Utrecht PO, voorzitter TLC 
 

 
 
 
2 inclusief twee deskundigenadviezen 


