
Procedure toelaatbaarheidsverklaring vanuit de zorg     24 april 2013 

 

 

Toelaatbaarheidsverklaring ( hierna: TLV) vὁὁr de start op school.  

 

 

1. De ouders zoeken een school 

Ouders en instelling overleggen met elkaar of er extra ondersteuning wenselijk is en zo ja welke.   

-onderwijsbehoeften van het kind 

-waar moet de schoolse setting aan voldoen om in deze onderwijsbehoeften te kunnen voorzien? 

-de instelling en ouders maken op grond van de onderwijsbehoeften een keuze uit de 

toelaatbaarheidsverklaringen. Als er deskundigheid of extra ondersteuning gewenst is uit cluster 

1 of 2 neemt u dan contact op met de betreffende clusters. Cluster 1 en 2 vallen buiten het 

samenwerkingsverband.  

2. Ouders oriënteren zich op scholen, ondersteund door de instelling: regulier met de extra 

middelen uit de voorgestelde TLV of de speciale setting met deze TLV.  

Alle toelaatbaarheidsverklaringen blijven gedurende de hele basisschoolperiode van een leerling 

geldig. Met een TLV uit categorie I, II en III gaan de extra middelen mee als de leerling een 

reguliere basisschool bezoekt. Met een TLV SBO  kan een leerling naar een SBO school. Als er 

gekozen wordt voor een reguliere basisschool krijgt de basisschool geen extra middelen. Mocht 

de leerling in de toekomst toch gebruik willen maken van een plaats op het SBO dan worden de 

extra middelen betaald door het samenwerkingsverband. 

Ouders en instelling maken bij de oriëntatie op een school gebruik van het overzicht van het 

‘dekkend netwerk’ uit het ondersteuningsplan passend onderwijs Zuid-Kennemerland.  

Als ouders woonachtig zijn in Zuid-Kennemerland kan een toelaatbaarheidsverklaring categorie I, 

II en III ook worden ingezet op scholen voor speciaal onderwijs buiten de regio. Een 

toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO moet aangevraagd worden bij het 

samenwerkingsverband uit de regio van de SBO-school. Een toelaatbaarheidsverklaring kan niet 

op een basisschool buiten onze regio worden ingezet.  

3. Ouders en Instelling benaderen de gewenste school en gaan in overleg.  

Het invullen van het TLV-formulier vanuit de zorg 

4. Ouders vraagt de beoogde toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. 

Ouders sturen een afschrift van de overeenkomst aan het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband neemt contact op met alle drie de partijen om te vragen of ze het eens 
zijn.  Na schriftelijke bevestiging van het samenwerkingsverband kan de (tijdelijke) plaatsing 
starten. Tussen de bevestiging door het samenwerkingsverband en de plaatsing zitten minimaal 
5 werkdagen. Alle betrokkenen krijgen een afschrift van deze overeenkomst.  


