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Procedure aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring 
 
Bij dit document hoort de Handleiding aanvraag TLV, te vinden op www.zeeluwe.nl  

 
Deze handreiking is opgesteld voor besturen en scholen van het samenwerkingsverband Zeeluwe en 
is bedoeld ter ondersteuning van het proces van afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s). 
Voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs is wettelijk een toelaatbaarheidsverklaring vereist. 
Alleen schoolbesturen kunnen bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring 
aanvragen. Een aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website 
www.zeeluwe.nl 
 
Scholen hebben een inspanningsverplichting passend onderwijs te bieden. Bij de aanvraag van een 
toelaatbaarheidsverklaring onderbouwt de school waarom de school niet aan de onderwijsbehoeften 
van de leerling kan voldoen, ook niet met extra ondersteuning. 
 
Voor jonge kinderen (jonger dan 4 jaar) die nog niet een basisschool bezoeken, kunnen 
ouder/verzorger bij de commissie “Onderinstroom” een aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring indienen.  
 
Procedure in het kort 
De school hanteert de principes van handelingsgericht werken bij de ondersteuning binnen de 
school. In het Groeidocument worden de analyses, plannen, evaluaties, adviezen, externe 
ondersteuning, gespreksverslagen die voortvloeien uit de handelingsgerichte aanpak. Voor de 
uiteindelijke toelaatbaarheidsverklaring is een compleet Groeidocument van essentieel belang. 
 
De school betrekt zonodig externe specialisten; deze kunnen tevens de verplichte externe 
deskundigen zijn die bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring betrokken moeten zijn.  
 
Afspraak hierbij is dat de 1e deskundige een orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog moet zijn, 
de 2e deskundige kan een psycholoog (indien niet de 1e deskundige), psychiater, pedagoog, arts of 
maatschappelijk werker zijn (afhankelijk van de vraagstelling van het kind).  
 
De uiteindelijke beslissing tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring wordt genomen in 
goed overleg tussen ouder/verzorger, basisschool en de beoogde school voor speciaal (basis) 
onderwijs. 
De aanvraag wordt door deze partijen gezamenlijk ondertekend, aangevuld met de handtekening van 
de betrokken deskundigen. 
Bij een aanvraag TLV SO hoog wordt, na binnenkomst bij het samenwerkingsverband, een check op 
de juistheid van de aanvraag so hoog uitgevoerd door een lid van de commissie Onderinstroom. 
Hiervan wordt een schriftelijk advies opgesteld aan de directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband.  
Het aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring plus het dossier wordt digitaal gestuurd naar het 
samenwerkingsverband op info@zeeluwe.nl .  

http://www.zeeluwe.nl/
http://www.zeeluwe.nl/
mailto:info@zeeluwe.nl
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Het inzenden kan het hele jaar door met als afspraak dat dit kan tot 7 werkdagen voor een vakantie. 
Aanvragen die na deze termijn worden ingediend krijgen als aanvraagdatum de 1e dag na een 
vakantie.  
Na ontvangst van aanvragen wordt hierover een bevestigingsmail gestuurd. Waarin tevens 
aangegeven wordt dat er binnen 7 werkdagen (deze 7 werkdagen gaan tellen op het moment dat de 
aanvraag volledig is, inclusief bijvoorbeeld het advies van de commissie onderstroom)  een reactie 
gestuurd wordt.  
 
Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af als uit de aanvraag blijkt dat de 
school alles heeft gedaan om de betrokken leerling een passende plek binnen het basisonderwijs te 
bieden, zowel binnen de eigen school als binnen een andere basisschool.  
 

Procedure aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring 
(Vastgelegd in het Ondersteuningsplan) 
 
Er is in de wet op Passend Onderwijs vastgelegd dat het samenwerkingsverband voor alle leerlingen 
die na 1 augustus 2014 in het speciaal (basis) onderwijs worden toegelaten, een 
toelaatbaarheidsverklaring afgeeft. Aan een toelaatbaarheidsverklaring liggen de adviezen van twee 
specialisten (minimaal één orthopedagoog) ten grondslag. 
De orthopedagoog van het samenwerkingsverband, de ambulant begeleiders uit het speciaal (basis) 
onderwijs en/of andere externe deskundigen ondersteunen de aanvraag met een wettelijk verplicht 
advies. Regel is dat bij iedere aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring een coördinator van het 
Steunpunt Zeeluwe betrokken wordt; bij voorkeur als eerste deskundige (orthopedagoog)  
 
Als reeds in het voortraject andere deskundigen bij de casus betrokken zijn en deze deskundigen de 
aanvragen ondertekend hebben, dan geeft de coördinator als derde deskundige een advies over de 
aanvraag. Uiteindelijk beslist de directeur van het samenwerkingsverband of een 
toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.  
 
Ook is in de wet vastgelegd dat het samenwerkingsverband eenduidige en heldere criteria opstelt, 
waaraan toelating tot speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt getoetst. Aangezien ons 
samenwerkingsverband niet langer uitgaat van indiceren, maar van handelingsgericht arrangeren, 
moeten deze criteria ruimte bieden aan maatwerk. Immers, handelingsgericht arrangeren geeft 
antwoord op de vraag “Wat heeft dit kind nodig in deze situatie en wat vraagt dit van ons handelen”. 
 
Deze criteria zijn leidend bij het volgen van de juiste procedure. Hierbij staat met name deze vraag  
centraal:  “Zijn ouder/verzorger, school van herkomst en sbao/so er alle drie van overtuigd dat het 
gekozen arrangement (= plaatsing in sbao/so) op dit moment voor dit kind de beste plaats is”. 
Als de handtekeningen van deze drie partners onder de aanvraag tot toelating staan, hoeft er alleen 
nog een controle op de gevolgde procedure plaats te vinden, niet op de inhoud van het arrangement. 
Het samenwerkingsverband voert de controle op de procedure uit in de persoon van de directeur-
bestuurder van het samenwerkingsverband.  
 
Het samenwerkingsverband geeft een verklaring af als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. Er is sprake van een zorgvuldige en compleet gedocumenteerde procedure, waarin duidelijk 
blijkt dat er sprake is van een handelingsgerichte aanpak, waarbij ouder/verzorger in een 
vroegtijdig stadium zijn betrokken; 

2. Het Groeidocument volledig is en een juist beeld van de gevolgde procedure geeft; zie het 
voorbeeld op de website onder scholen/formulieren/toelaatbaarheidsverklaring; 

3. Ouder/verzorger, school van herkomst en s(b)o instelling instemmen met de aanvraag en 
deze hebben ondertekend. 
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4. De school c.q. het schoolbestuur heeft voldaan aan de inspanningsplicht deze leerling een 
passende plek binnen het basisonderwijs te bieden en heeft daarbij in overleg met het 
samenwerkingsverband ook andere bassischolen betrokken. 

5. Als bij een aanvraag TLV SO hoog, na binnenkomst bij het samenwerkingsverband, een check 
op de juistheid van de aanvraag so hoog is uitgevoerd door een lid van de commissie 
Onderinstroom. En hiervan een schriftelijk advies is opgesteld aan de directeur-bestuurder 
van het samenwerkingsverband.  

 
 
In bijlage 9 van het Ondersteuningsplan staat een specifieke uitwerking van de ”Criteria 
toelaatbaarheidsverklaring”: 
 
1. Ouder/verzorger zijn vroegtijdig geïnformeerd en in alle fasen van de procedure geconsulteerd. 
Ouder/verzorger wordt gevraagd een soort ouder/verzorgertevredenheidspeiling in te vullen; hierin 
kunnen zij reflecteren op het hele proces van vroegtijdige onderkenning tot uiteindelijk plaatsing in 
sbao/so. 
 
2. Er is duidelijk sprake van een handelingsgerichte aanpak. 
Uit het Groeidocument blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van het kind vertaald zijn in een 
planmatige, handelingsgerichte aanpak met een duidelijke inbreng van de ouder/verzorger. 
 
3. Er is tijdig gebruikt gemaakt van externe expertise. 
De school heeft gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden tot ondersteuning door specialisten  
(sbao/so) en zo nodig van de mogelijkheden om ook expertise uit de basisteams CJG te consulteren. 
 
4. De school heeft de mogelijkheid tot plaatsing in een andere basisschool of (indien aanwezig) een 
tussenvoorziening onderzocht. 
Plaatsing op een andere school binnen het eigen bestuur of eventueel een ander schoolbestuur biedt 
de mogelijkheid om thuisnabij een passende plek voor het kind te vinden. Er kunnen zich situaties 
voor doen waarbij een andere school beter aan de specifieke behoeften van het kind kan voldoen. 
Ook hierbij is het van groot belang dat ouder/verzorger mee gaan in het zoeken naar een andere 
school. 
Hetzelfde geldt voor plaatsing in een “tussenvoorziening”. Hierbij is altijd sprake van een tijdelijke 
plaatsing met de intentie dat het kind terugkeert naar eigen school en groep. 
 
5. Het Groeidocument  is compleet ingevuld en gedocumenteerd. 
In het Groeidocument , wat de school gekozen heeft, zijn alle relevante zaken vastgelegd. Dit 
document vormt de leidraad van de procedure en is de basis voor de toetsing. In dit document wordt 
op handelingsgerichte wijze de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind, de plannen van 
aanpak en de evaluaties vastgelegd. Hiermee is het mogelijk ook de kwaliteit van de gevolgde 
procedure en aanpak te meten. Een voorbeeld van het Groeidocument  is te vinden op de website 
www.zeeluwe.nl.  
 
6. De handtekeningen van ouder/verzorger, school van herkomst en school voor sbao/so staan 
onder de aanvraag tot toelating in sbao/so 
De school voert continu met de ouder/verzorger op instemming gericht overleg (OOGO) over de 
juiste aanpak. Ouder/verzorger zijn daadwerkelijk partners, want ook zij hebben belang bij een goede 
en veilige ontwikkeling van hun kind. Dit vraagt van de school een pro-actieve houding. 
De school voor sbao/so denkt mee over de vraag hoe lang plaatsing in sbao/so noodzakelijk is en aan 
welke voorwaarden voldaan moet worden om terugkeer in eigen basisschool mogelijk te maken. 
Belangrijk is dat bij het invullen en ondertekenen de juiste volgorde wordt gehanteerd:  

1. Eerst ondertekenen ouder/verzorger en school van herkomst 

http://www.zeeluwe.nl/
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2. Vervolgens tekenen beide deskundigen  
3. Tot slot ondertekent de directeur van de school voor speciaal (basis) onderwijs, met als 

voorbehoud dat de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven.  
 
Het aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring is te vinden op de website www.zeeluwe.nl  
 
Het aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring plus de documentatie wordt digitaal gestuurd 
naar het samenwerkingsverband op info@zeeluwe.nl . 
Na ontvangst wordt hierover een bevestigingsmail gestuurd. Waarin tevens aangegeven wordt dat er 
binnen 7 werkdagen (deze 7 werkdagen gaan tellen op het moment dat de aanvraag volledig is, 
inclusief bijvoorbeeld het advies van de commissie onderstroom)  een reactie gestuurd wordt.  
Het samenwerkingsverband monitort alle toelaatbaarheidsverklaringen om daarmee zicht te houden 
op de inzet van de ondersteuningsmiddelen en te kunnen voldoen aan de verantwoordingsplicht 
richting inspectie. 
 
Categorieën speciaal onderwijs 
 
In  de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs wordt aangegeven 
welke categorie zware ondersteuning aan het arrangement is gekoppeld; dit zijn de wettelijk 
vastgestelde bedragen (2014): 
 
       Jonger dan 8 jaar 8 jaar en 
ouder/verzorger 
Categorie 1   laag  (cl 4, ZMLK, LZ)   €   9.111,-  €   8.385,- 
Categorie 2   midden   (cl 3, LG)   € 13.594,-  € 14.716,- 
Categorie 3   hoog   (cl 3, MG)   € 20.558,-  € 21.595,- 
 
Kennisgeving van de toelaatbaarheidsverklaring 
Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring wordt toegestuurd 
aan in ieder geval de aanvrager, de ouder/verzorger en de school waar de leerling wordt 
ingeschreven. Op het besluit wordt aangeven dat en waar bezwaar kan worden aangetekend tegen 
het besluit van het samenwerkingsverband.  
Bij de inschrijving zorgt de school voor speciaal onderwijs voor opname van de leerlinggegevens 
inclusief de toelaatbaarheidsgegevens in BRON. De toelaatbaarheidsverklaring en het advies van de 
deskundigen wordt beheerd en gearchiveerd door het samenwerkingsverband voor een periode van 
minimaal 3 jaren. 
 
Bekostiging door schoolbestuur 
In het samenwerkingsverband Zeeluwe is gekozen voor het verdeelmodel; dit betekent dat 
schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor plaatsing van leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs 
en voor de bekostiging van deze leerlingen gedurende de tijd dat zij gebruik maken van het speciaal 
(basis) onderwijs. 
 
Alle leerlingen die op 1 augustus 2014 een plaats hebben op het speciaal (basis) onderwijs vallen 
onder het generaal pardon en worden bekostigd door het samenwerkingsverband gedurende het 
hele verblijf in het speciaal (basis) onderwijs. 
 
a. Bekostiging speciaal basisonderwijs na 1 augustus 2014 
Het samenwerkingsverband monitort alle toelaatbaarheidsverklaringen en heeft daarmee inzicht in 
het aantal toelaatbaarheidsverklaringen per schoolbestuur. Als een schoolbestuur na 1 aug 2014 
meer dan 2% van haar leerlingen in het speciaal basisonderwijs heeft geplaatst, dan vindt bekostiging 
van het deel boven de 2 procent plaats. Als teldatum geldt steeds het aantal leerlingen op 1 oktober; 

http://www.zeeluwe.nl/
mailto:info@zeeluwe.nl
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bekostiging vindt plaats via de T-1 systematiek in de vorm van een korting op de 
ondersteuningsmiddelen van het schoolbestuur. 
 
b. Bekostiging speciaal onderwijs na 1 augustus 2014 
Iedere leerling die na 1 augustus 2014 vanuit een basisschool wordt toegelaten tot het speciaal 
onderwijs wordt bekostigd door het bestuur van de betreffende basisschool voor de hele periode dat 
deze leerling gebruik maakt van speciaal onderwijs. Basis voor de bekostiging vormt de categorie (1, 
2 of 3) zoals vermeld op de toelaatbaarheidsverklaring. Ook hier geldt de T-1 systematiek en vindt 
bekostiging plaats via inhouding op de ondersteuningsmiddelen van het schoolbestuur. 
 
 


