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DOEKAART VERLENGING TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

Voorbeeldsituatie 

Een s(b)o-school binnen Utrecht vraagt voor een zittende leerling een verlenging aan van de 

TLV.  

 

Nr Fase Stappen 
1 Voorbereiding Een TLV wordt in de meeste situaties afgegeven tot aan het einde 

van de basisschoolperiode (t/m het 13e levensjaar). Wanneer de TLV 
tussentijds afloopt en de leerling blijft gebaat bij s(b)o, moet er een 
verlenging van de TLV worden aangevraagd.  
De toelaatbaarheidscommissie (TLC) bezoekt jaarlijks de s(b)o-
scholen in de stad en bespreekt met hen de dossiers waarvan de 
TLV afloopt (en verlengd moet worden). Ter voorbereiding op het 
bezoek van de TLC zorgt de school dat het dossier in OT wordt 
ingediend, voorzien van de volgende informatie: 

• Een geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan, waarbij de 
stimulerende en belemmerende factoren en de 
onderwijsbehoeften van de leerling naar voren komen.  

• Een schriftelijke uitspraak van de Commissie van Begeleiding 
(CvB) van de school waarin duidelijk wordt waarom deze 
leerling nog steeds is aangewezen op s(b)o. 

• De zienswijze van ouders m.b.t. de verlenging van de TLV. 
• Eventueel aanvullende relevante (recente) documenten voor 

de verlengingsaanvraag.  

2 Wijziging 
bekostiging 

Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling gewijzigd zijn, 
waardoor een andere bekostigingscategorie binnen het so benodigd 
is, raadpleeg hiervoor DOEKAART wijziging bekostiging TLV. 
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SCHOOL BUITEN SWV UTRECHT PO 

DOEKAART VERLENGING TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

 

Voorbeeldsituatie 

Een s(b)o-school buiten Utrecht vraagt voor een zittende leerling een verlenging aan van de 

TLV.  

Voor scholen die toegang hebben tot OT (Berg en Bosch Bilthoven, Berg en Bosch Houten, CP van 

Leersum, Intermetzo Zonnehuizen / Noorderlicht, Meerklank SO) zie het stappenplan hieronder.  

Voor scholen die van buiten het SWV Utrecht PO geen inlog voor Onderwijs Transparant-
1Loket (OT-1Loket) hebben, kunnen een verzoek tot een verlenging TLV 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.   
 

Nr Fase Stappen 
1 Aanvraag Voor de aanvraag van een verlenging TLV s(b)o door scholen van 

buiten het SWV Utrecht PO, is de volgende informatie nodig:  
• Een geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan, waarbij de 

stimulerende en belemmerende factoren en de 

onderwijsbehoeften van de leerling naar voren komen.  

• Een schriftelijke uitspraak van de Commissie van Begeleiding 

(CvB) van de school waarin duidelijk wordt waarom deze 

leerling nog steeds is aangewezen op speciaal (basis) 

onderwijs.  

• De zienswijze van ouders m.b.t. de verlenging van de TLV. 
• Eventueel aanvullende relevante (recente) documenten voor 

de verlengingsaanvraag.  

 Wijziging 
bekostiging 

Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling gewijzigd zijn, 
waardoor een andere bekostigingscategorie binnen het so benodigd 
is, raadpleeg hiervoor DOEKAART wijziging bekostiging TLV. 
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