
 

 

 

 

 

DOEKAART TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)  

WIJZIGING BEKOSTIGING (verhoging) 

Voorbeeldsituatie 

Een so-school binnen Utrecht vraagt voor een zittende leerling een hogere bekostiging, 

omdat de onderwijsbehoeften gewijzigd (intensiever) zijn.  

 

Nr Fase Stappen 
1 Voorbereiding Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling gewijzigd zijn, 

waardoor een verhoging van de bekostigingscategorie benodigd is, 
moet er in OT een ‘nieuwe TLV aanvraag’ worden gedaan. Het 
dossier dat door school wordt ingediend in OT, moet voorzien zijn 
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 gemaakt waarom 
deze leerling een hogere bekostiging nodig heeft. 

• De zienswijze van ouders. 
• Twee deskundigenadviezen, die door de school met ouders 

zijn gedeeld ter inzage: 
1e deskundigenadvies wordt door het CvB van de school zelf 
geschreven. 
2e deskundigenadvies vraagt de IB’er aan in OT (Dka2, zie 
handleiding OT). De deskundige doet een observatie op de school.  

• Eventueel aanvullende relevante (recente) documenten. 
 

 

 

  

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


DOEKAART TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)  

WIJZIGING BEKOSTIGING (verlaging) 

Voorbeeldsituatie 

Een so-school binnen Utrecht vraagt voor een zittende leerling een lagere bekostiging, 

omdat de onderwijsbehoeften gewijzigd zijn.  

 

Nr Fase Stappen 
1 Voorbereiding Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling gewijzigd zijn, 

waardoor een verlaging van de bekostigingscategorie mogelijk is, 
moet er in OT een ‘nieuwe TLV aanvraag’ worden gedaan. Het 
dossier wat door school wordt ingediend in OT, moet voorzien zijn 
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 gemaakt waarom 
een verlaging van de bekostiging voor deze leerling mogelijk 
is.  

• De zienswijze van ouders. 
 

 

  



SCHOOL BUITEN SWV UTRECHT PO 

DOEKAART TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)  

WIJZIGING BEKOSTIGING (verhoging) 

Voorbeeldsituatie 

Een so-school buiten Utrecht vraagt voor een zittende leerling een hogere bekostiging, 

omdat de onderwijsbehoeften gewijzigd (intensiever) zijn.  

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 wijziging bekostiging 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 Voorbereiding Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling gewijzigd zijn, 

waardoor een verhoging van de bekostigingscategorie benodigd is, 
moet er een ‘nieuwe TLV aanvraag’ worden gedaan. Het dossier wat 
door school wordt ingediend, moet voorzien zijn 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 gemaakt waarom 
deze leerling een hogere bekostiging nodig heeft. 

• De zienswijze van ouders. 
• Twee deskundigenadviezen, die door de school met ouders 

zijn gedeeld ter inzage: 
1e deskundigenadvies door het CvB van de school zelf. 

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

handleiding OT), een observatie is gewenst. 

• Eventueel aanvullende relevante (recente) documenten.   
 

 

 

  

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


DOEKAART TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)  

WIJZIGING BEKOSTIGING (verlaging) 

Voorbeeldsituatie 

Een s(b)o-school buiten Utrecht, vraagt voor een zittende leerling een lagere bekostiging, 

omdat de onderwijsbehoeften gewijzigd zijn.  

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 wijziging bekostiging 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 Voorbereiding Wanneer de onderwijsbehoeften van de leerling gewijzigd zijn, 

waardoor een verlaging van de bekostigingscategorie mogelijk is, 
moet er in OT een ‘nieuwe TLV aanvraag’ worden gedaan. Het 
dossier wat door school wordt ingediend in OT, moet voorzien zijn 
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 gemaakt waarom 
een verlaging van de bekostiging voor deze leerling mogelijk 
is.  

• De zienswijze van ouders. 
 

 

mailto:info@swvutrechtpo.nl

