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Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo
Aanvraag voor…

leer-, gedrags- en/of
opvoedingsproblemen

Aanvraag door…

Aanvraag bij…

Voor aanvragen binnen het swv waar de leerling is
aangemeld of ingeschreven staat
Bestuur van eensschool
Bestuur van een sbo
school

Inspanningsverplichting
basisschool:
De aanvragende basisschool moet
onderbouwen waarom de
benodigde ondersteuning niet op
de eigen school kan worden
geleverd, ook niet vanuit de extra
ondersteuning.

het swv waar de leerling
ingeschreven staat

Bestuur van een SO
school

Bestuur van een sboschool

Toekenning op basis
van…
 de afspraken die in het
ondersteuningsplan van
het swv zijn vastgelegd;
 een gebrek aan
mogelijkheden die het swv
ziet de leerling de
noodzakelijke
ondersteuning te geven op
een andere basisonderwijs
school in het swv;
 een beoordeling van het
swv van het sbo als meest
passende leeromgeving
voor de leerling.

het swv waartoe de sbo
school behoort

Inhoudelijke voorbereiding dossier
• De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de school. Bij de advisering van de
aanvraag zijn een orthopedagoog of een psycholoog en tenminste een 2 e deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit
Bekostiging WPO betrokken geweest. De wijze waarop de procedure verloopt is afhankelijk van de afspraken binnen het
swv.
• De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school als de geraadpleegde
deskundige(n).
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Eisen aan toelaatbaarheidsverklaring sbo
Sbo-scholen hebben om een leerling in te mogen schrijven een toelaatbaarheidsverklaring nodig die
voldoet aan de volgende eisen:
Deze tlv bevat naast de leerling-gegevens die uitgewisseld moeten worden met BRON, ook de
gegevens die nodig zijn voor het zogenoemde ‘grensverkeer’ (bedoeld in WPO artikel 125) als
daar sprake van is.

Om duidelijk te maken dat het hier gaat om een tlv die niet uitgewisseld moet worden met BRON
is ervoor gekozen om het beschikkingsnummer duidelijk anders te laten zijn dan die voor het
(V)SO door opname van sbo in dat nummer: POxxxx-2014-SBOxxxxx
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt voor minimaal één schooljaar afgegeven door
het samenwerkingsverband. Als de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een
schooljaar wordt afgegeven, is deze ook het schooljaar daarna nog geldig.
Indien het een leerling betreft die afkomstig is van een basisschool uit een ander swv, is het een
vereiste dat dat andere swv een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor een sbo. Voor
een dergelijke leerling wordt dus tweemaal een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven: door het
swv van de basisschool waaruit de leerling afkomstig is én (vervolgens) door het swv van de sbo
waar de leerling wordt aangemeld.
Download hier de model toelaatbaarheidsverklaring . In het model zijn de velden aangegeven die
noodzakelijk zijn voor de schooladministratie bij de uitwisseling met BRON.

Kennisgeving van de toelaatbaarheidsverklaring
sbo en verwerking van informatie

Aan wie?
 De aanvrager
 De ouders van de leerling
Aan wie wordt bericht  De school waar de leerling wordt ingeschreven
over het besluit over de  Indien de leerling afkomstig is van een basisschool gelegen buiten
aanvraag voor de tlv in
het swv wordt ook een bericht gestuurd over het besluit van de
ieder geval toegestuurd
aanvraag naar het swv waarin (de vestiging van) ‘de basisschool
en wat staat hier
van herkomst’ staat in verband met de overdrachtsverplichting.
minimaal in?
Wat staat hierin?
 In dit bericht wordt, naast het genomen besluit, aangegeven dat
en waar bezwaar kan worden aangetekend tegen het besluit van
het swv.
 De tlv en het advies van de deskundigen wordt beheerd en
gearchiveerd door het swv voor een periode van drie jaren,
gerekend vanaf het einde van de geldigheid van de tlv.
 Bij de inschrijving zorgt de sbo school voor opname van alleen de
Welke informatie wordt
leerlinggegevens in BRON (dus zonder de overige tlv gegevens).
op welke plek bewaard  DUO levert mogelijk informatie aan de swv’en over het aantal
en wat wordt hier mee
ingeschreven leerlingen in het sbo door middel van de
gedaan?
zogenoemde Kijkglazen. Deze informatie wordt o.a. gebruikt voor
het bepalen van de overdrachtsverplichting van het
samenwerkingsverband op basis van de peildatum 1 februari T (zie
voor een toelichting de handreiking groeiregeling).

Praktijkvoorbeelden
Voorbeeld 1
De bevoegde functionaris ‘J. Jansen’ van PO-samenwerkingsverband
‘Provincie Groningen’ heeft op 14 september 2014 besloten een
toelaatbaarheidsverklaring sbo af te geven voor de leerlinge Boukje
Riemersma, vrouw, geboren op 11 november 2008 met BSN 234567890.
De geldigheid van de toelaatbaarheidsverklaring gaat onmiddellijk in
en loopt tot 31 juli 2016. Door het samenwerkingsverband zijn
inmiddels 56 andere toelaatbaarheidsverklaringen sbo afgegeven voor
andere leerlingen.

Voorbeeld 2
Een leerling die een toelaatbaarheidsverklaring sbo heeft verkregen,
kan aangemeld worden bij een sbo in een ander
samenwerkingsverband. In dat geval moet dat andere
samenwerkingsverband een eigen toelaatbaarheidsverklaring afgeven.
De bevoegde functionaris ‘J. Jansen’ van PO-samenwerkingsverband
‘Provincie Groningen’ heeft op 15 september 2014 besloten een
toelaatbaarheidsverklaring sbo af te geven voor de leerling Bennie
Lijn, man, geboren op 12 februari 2006 met BSN 234506789. De
geldigheid van de toelaatbaarheidsverklaring gaat onmiddellijk in en
loopt tot 31 juli 2016. Door het samenwerkingsverband zijn inmiddels
57 andere toelaatbaarheidsverklaringen sbo afgegeven voor andere
leerlingen.
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Betrokken Samenwerkingsverbanden
SWV PO Zaanstreek
SWV Amsterdam VO
Gedachtegoed van
Bascule Amsterdam
onderwijsadviseur Karin Guldemond
PI Research
onderzoeker Inez Berends

7

7

8

Werkwijze tot nu toe
Overmatige nadruk op diagnosticeren van de leerling
Problematiseren van de onderwijsbeperking werd beloond
Ondersteuning in school mocht niet toereikend zijn
De mogelijkheden van de school, de leerling en de ouders bleven
onderbelicht
Toename leerlingen S(V)O
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Wat willen we veranderen
Informatie in de school

Expertise in de commissie

Geïsoleerde criteria
SBO / SO

Alternatieve visie
 Transactioneel kader
 Toewijzing op basis van het maken van een analyse van de
interactie tussen school, leerling en ouders
 Leerling, ouders en school betrekken bij het proces
 Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften centraal
 Werken met het schooldossier: geen extra administratieve last
 Transparante verwijzingsprocedures
Dus: efficiënter, transparanter en beter aansluitend bij de
school,leerling en ouders
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Dat betekent………
•

Leerling, ouders en school betrekken bij het proces

•

Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften centraal stellen,
rekening houdend met de mogelijkheden

•

Het schooldossier is het primaire werkdocument

•

Transparante verwijzingsprocedures
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Hoe doen we dat
gesprek op school met partijen

beoordelingsaspecten in samenhang
HGW principes centraal
oordeel experts van het SWV
SWV besluit conform advies
1 duidelijke procedure voor alle TLV’s

Wat vraagt dit van de praktijk?
Visiewijziging: van medisch naar interactioneel
Vertrouwd maken met het alternatieve beoordelingskader
Vertrouwd maken met de opeenvolgende stappen in het
toewijzingsproces
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Overwegingaspecten 1
DE LEERLING
Exploratie van:
• De specifieke onderwijsbehoefte van de leerling
• De mogelijkheid van de leerling zich bewust te zijn van zijn
eigen handelen en daarvoor verantwoording te nemen
• De mate van hinder zoals die wordt ervaren door de leerling
• De mate van bereidheid hulp te accepteren
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Overwegingaspecten 2
DE OUDER
Exploratie van:
• De specifieke ondersteuningsbehoeften van de ouder
• De mate waarin de ouders zich bewust zijn van de problemen
op school
• De mate waarin de ouders bereid en in staat zijn
verantwoording te nemen voor het eigen handelen
•

De mate waarin ouders bereid en in staat zijn tot het bieden van
ondersteuning aan de leerling en de school
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Overwegingaspecten 3
DE SCHOOL
Exploratie van:
• De specifieke ondersteuningsbehoeften van de docenten en de
mentor
• de mate waarin de school planmatig te werk is gegaan,
bijvoorbeeld HGW
• De mate waarin de school interne en externe ondersteuning
heeft geboden en op welke wijze
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Procedure in de praktijk
1.

Bestudering van de inhoud en de volledigheid van het
schooldossier

Procedure 1- advies op basis van een aanvullend gesprek
2. Organiseren van een gesprek tussen TLV-deskundigen,
leerling, ouders, mentor en zorgcoördinator
3. Overwegingaspecten worden tijdens het gesprek vastgesteld
4. Formuleren van het advies gevolgd door het besluit
Of: Procedure 2- advies op basis van schooldossier
2. Overwegingaspecten vaststellen aan de hand van dossier
3. Formuleren van advies gevolgd door besluit
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Richtlijnen deskundigen gesprek
•

Introductie

•

Ontwikkelingswensen

•

Status quo vaststellen

•

Behoeftes vaststellen

•

Doelen stellen

•

Toelaatbaarheid vaststellen
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Het samenspel van aspecten (1)
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Is het dossier volledig?
Heeft de school planmatig gewerkt?
Sluiten de onderwijsbehoeften van de leerling aan bij het
ondersteuningsprofiel van de school van herkomst
Sluiten de onderwijsbehoeften aan bij een andere reguliere
school?
Is er voldoende interne hulp ingezet?
Heeft de school voldoende externe hulp ingezet?
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Het samenspel van aspecten(2)
7.
8.
9.
10.

Heeft de extra inzet geleid tot positieve resultaten?
Ondervindt de leerling veel last?
Is de ernstinschatting ernstig of zeer ernstig?
Overstijgen de ondersteuningsbehoeften van ouders, mentoren
en docenten de mogelijkheden van het reguliere onderwijs?
11. Overstijgen de houdingskenmerken van leerling en/of ouder de
mogelijkheden van het regulier onderwijs?
 Aanhouden, Toewijzen of Afwijzen
 O.b.v. samenspel (nooit één aspect op zich!)
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Is het dossier volledig?

nee

aanhouden

ja
Heeft de school de HGW-cyclus doorlopen?

nee

afwijzen

ja

afwijzen

ja
Sluit de onderwijsbehoefte van de leerling
ondersteuningsprofiel van de school van herkomst?

aan

bij

het

nee
Sluit de onderwijsbehoefte v/d leerling aan bij het
ondersteuningsprofiel van een andere reguliere school in het SWV?

ja

afwijzen

nee
Heeft de school van herkomst voldoende interne hulp ingezet?

nee

afwijzen

nee

afwijzen

ja
Heeft de school van herkomst voldoende externe hulp ingezet?
ja
Heeft de extra inzet geleid tot voldoende positieve resultaten?

ja

afwijzen

ja

toewijzen

ja

toewijzen

ja

toewijzen

ja

toewijzen

nee
Ondervindt de leerling veel last van de onderwijsproblematiek?
nee
Is de ernstinschatting ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’?
nee
Overstijgen de ondersteuningsbehoeften van ouders, mentoren en/of
docenten de mogelijkheden van het reguliere onderwijs?
nee
Overstijgen de houdingskenmerken van leerling en/of ouder de
mogelijkheden van het regulier onderwijs?
nee
afwijzen
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Wat maakt nu anders
•
•
•
•
•
•

Oog houden voor de concrete en complexe werkelijkheid
Dialoog versus vaststelling van criteria op afstand
Blijven aansluiten bij de ontwikkeling van scholen
Zorgvuldig toewijzen met alle betrokkenen waardoor er een
doorgaande lijn ontstaat.
Doelen stellen aan de nieuwe onderwijsomgeving
Het leerlingdossier is ook het dossier voor de TLV
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Instrument ontwikkeld door de
Bascule en PI Research





Wegingsinstrument vertaalt aspecten naar beslissing
Neerslag van het totale voortraject
Leidt tot een gestandaardiseerd en onderbouwd besluit
Het besluit en de onderbouwing worden vastgelegd in een brief
aan aanmeldende school en ouders
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En nu verder….
….Monitoring implementatie
 Leerlingstromen
 Inhoudelijke toepassing van de overwegingaspecten
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Casuïstiek met behulp van
instrument
Toewijzing
Afwijzing
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Meer weten? Mail ons!
k.guldemond@debascule.com
i.berends@piresearch.nl
b.homans@oog.nl
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