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DOEKAART AANVRAAG VAN EEN (EERSTE)  

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

Voorbeeldsituatie 1 

Een reguliere basisschool of s(b)o-school binnen Utrecht vraagt voor een leerling die 

onderwijs volgt een (eerste) TLV aan. 

Nr Fase Stappen 
1 Besluit tot 

aanvraag 
Na goed overleg met ouders en deskundigen besluit de school over 
te gaan tot de aanvraag van een TLV. Hierbij wordt vroegtijdig een 
consulent van het SWV betrokken. 
In geval van twijfel over welk type onderwijs het best passend is, 
kunnen de school, de ouders en/of de betrokken consulent een 
groot overleg initiëren, waarbij vertegenwoordiging van de s(b)o-
scholen aanwezig is om mee te denken over de best passende plek.  

2 Aanvraag De school dient een aanvraag voor een (nieuwe) TLV in via 
Onderwijs Transparant (zie handleiding OT). 
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten in de bijlagen 
worden meegestuurd:   

o Een recent ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met daarin 

beschreven het uitstroomperspectief de stimulerende en 

belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van de 

leerling. Uit het OPP moet blijken dat de benodigde 

ondersteuning niet op de eigen school geboden kan worden, 

ook niet met eventuele extra ondersteuning vanuit SWV of 

op een andere school. Kortom: een heldere beschrijving van 

de al ingezette interventies en de effecten hiervan.  

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

o Twee deskundigenadviezen, die door de school met ouders 
zijn gedeeld ter inzage: 
1e deskundigenadvies wordt geschreven door de betrokken 
consulent, in afstemming met ouders en school. 
Wanneer een s(b)o-school een leerling verwijst en alle partijen zijn 
het eens over het advies, dan mag de s(b)o-school een advies 
schrijven voor de leerling. Bij een meningsverschil schrijft het SWV 
een advies.  

https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-OT-TLV-aanvragen-2.pdf
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2e deskundigenadvies vraagt de IB’er aan in OT (Dka2, zie 
handleiding OT). 

 
Gedacht kan 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 en/of een recent geëvalueerd 
plan van aanpak.   

• Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en 
concretisering van de ondersteuningsvraag.  
 

Verder: 

• De verwijzende school kan de ontvangende school 
uitnodigen in OT als betrokkene voor inzage in het dossier. 

 
  

https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-OT-TLV-aanvragen-2.pdf
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Voorbeeldsituatie 2 

Onderinstroom (eerste aanmelding op een school, hierbij gaat het vaak om jonge kinderen 

die nog niet ingeschreven staan op een school): aanmelding bij een s(b)o-school vanuit een 

niet gespecialiseerde voorziening zoals een kinderdagverblijf, peuteropvang.  

 

Nr Fase Stappen 
1 Besluit tot 

aanvraag 
Er is een ondersteuningsvraag. De voorschoolse voorziening betrekt 
het Team Jonge Kind voor advies. Wanneer het advies van de 
betrokken consulent s(b)o is, wordt de leerling aangemeld bij een 
school.  

2 Aanvraag De ontvangende s(b)o-school dient een aanvraag voor een (nieuwe) 
TLV in via Onderwijs Transparant (zie handleiding OT). 
Bij de aanvraag worden de volgende documenten in de bijlagen 
meegestuurd:   

o Informatie vanuit de voorschoolse voorziening, zoals een 

plan van aanpak of beeldvorming van het kind.  

o De zienswijze van ouders. 

o Twee deskundigenadviezen, die door de school met ouders 
zijn gedeeld ter inzage: 
1e deskundigenadvies wordt geschreven door Team Jonge Kind.  
2e deskundigenadvies vraagt de IB’er aan in OT (Dka2, zie 
handleiding OT).  
 

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.  

• Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en 
concretisering van de ondersteuningsvraag.  

 

Wanneer de s(b)o-school geen toegang heeft tot OT (omdat deze zich buiten Utrecht 
bevindt), kan de school een verzoek tot een nieuwe TLV aanvraag mailen 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.   
  

https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-OT-TLV-aanvragen-2.pdf
https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-OT-TLV-aanvragen-2.pdf
mailto:info@swvutrechtpo.nl
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Voorbeeldsituatie 3 
Onderinstroom (eerste aanmelding op een school, gaat vaak om jonge kinderen die nog niet 
ingeschreven staan op een school): aanmelding bij een s(b)o-school vanuit een 
gespecialiseerde voorziening zoals Youké, Auris, Kentalis, UMC, etc.  
 

Nr Fase Stappen 
1 Besluit tot 

aanvraag 
Er is een ondersteuningsvraag. Het advies vanuit de gespecialiseerde 
voorziening is doorstroom naar een s(b)o-school. De leerling wordt 
aangemeld bij school naar wens. Het Team Jonge Kind kan 
betrokken worden indien wenselijk.  

2 Aanvraag De ontvangende s(b)o-school dient een aanvraag voor een (nieuwe) 
TLV in via Onderwijs Transparant (zie handleiding OT). 
Bij de aanvraag worden de volgende documenten in de bijlagen 
meegestuurd:   

o Informatie vanuit de gespecialiseerde voorziening, zoals een 

plan van aanpak of beeldvorming van het kind.  

o De zienswijze van ouders. 

o Twee deskundigenadviezen, die door de school met ouders 

zijn gedeeld ter inzage: 
1e deskundigenadvies door de verwijzende instantie. 

2e deskundigenadvies vraagt de IB’er aan in OT (Dka2, zie 

handleiding OT). Indien Team Jonge Kind betrokken is, zal de 

betrokken consulent een advies schrijven.  

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.  

• Wat verder nog van belang is voor de onderbouwing en 
concretisering van de ondersteuningsvraag.  

 

Wanneer de s(b)o-school geen toegang heeft tot OT (omdat deze zich buiten Utrecht 
bevindt), kan de school een verzoek tot een nieuwe TLV aanvraag mailen 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.   
 
 

  

https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-OT-TLV-aanvragen-2.pdf
https://swvutrechtpo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handleiding-OT-TLV-aanvragen-2.pdf
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SCHOOL BUITEN SWV UTRECHT PO 

DOEKAART EERSTE TLV  

 

Voorbeeldsituatie 

Een school buiten Utrecht (bijvoorbeeld Maarssen) vraagt voor een leerling die onderwijs 

volgt een eerste TLV aan. De leerling is woonachtig in Utrecht.  

 

Voor de aanvraag van een nieuwe TLV speciaal (basis)onderwijs door scholen van buiten het 

SWV Utrecht PO, moet de verwijzende school zich wenden tot hun eigen 

samenwerkingsverband. 


