Toelichting toelaatbaarheidsverklaring SBO
Deze factsheet gaat over de eisen die worden gesteld aan de toelaatbaarheidsverklaring voor een
school voor SBO. De informatie is bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen het primair
onderwijs, scholen voor SBO, softwareleveranciers en de sectorraden.
SBO-scholen hebben vanaf 1-8-2014 een toelaatbaarheidsverklaring nodig om een leerling te mogen
inschrijven. Deze tlv bevat gegevens die niet uitgewisseld moeten worden met BRON, behoudens de
leerlinggegevens. De overige gegevens zijn nodig voor de vaststelling van de bekostiging aan de SBOschool en de overdrachtsverplichting van het zogenoemde ‘grensverkeer’ (bedoeld in WPO artikel
125), als daar sprake van is.
Indien het een leerling betreft die afkomstig is van een basisschool uit een ander
samenwerkingsverband, is het een vereiste dat dat andere samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor een SBO. Voor een dergelijke leerling wordt dus
tweemaal een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven, éénmaal door het samenwerkingsverband van
de basisschool waaruit de leerling afkomstig is en vervolgens door het samenwerkingsverband van de
SBO waar de leerling vervolgens wordt aangemeld.
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
Datum einde toelaatbaarheidsverklaring
In de wet is geen bepaling opgenomen omtrent de duur van een toelaatbaarheidsverklaring voor het
SBO, dus in principe geldig tot het overgaan naar het VO. De praktijk tot 1 augustus 2014 is dat wel
vaak een datum wordt opgenomen om te bezien of de toelaatbaarheidsverklaring wordt verlengd
dan wel wordt beëindigd. Deze benadering is dus wezenlijk anders dan die voor een TLV voor het
(V)SO1.
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Voor het (V)SO geldt dat het SWV een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft voor minimaal één schooljaar. Als
de toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar wordt afgegeven, moet deze ook het gehele
schooljaar daarna nog geldig zijn.

Voorbeeld van een toelaatbaarheidsverklaring SBO
Een samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af die de (v)so-school moet
gebruiken bij de uitwisseling van de inschrijving van de leerling met BRON. De administratie van de
(v)so-school moet uit de, door het samenwerkingsverband afgegeven, toelaatbaarheidsverklaring
kunnen afleiden welke leerling het betreft. Hieronder vindt u een voorbeeld van een ingevuld model
van een toelaatbaarheidsverklaring. In het model zijn de velden aangegeven die noodzakelijk zijn
voor de schooladministratie bij de uitwisseling met BRON.

Model Toelaatbaarheidsverklaring SBO
Afgegeven door:

PO8888

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen):
Achternaam, voorvoegsels:
Voornamen (voluit):
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Geslacht:
man / vrouw
Geboortedatum:
dd/mm/jjjj
BurgerServiceNummer:
(indien aanwezig)
Aanvragende school:
Brinnummer vestiging: xxxxxx
Leerling is afkomstig van basisschool van ander SWV:
Indien ja, betreffende SWV heeft een tlv afgegeven:
Toelaatbaarheid:
Schoolsoort:

Speciaal basisonderwijs

Geldigheid toelaatbaarheidsverklaring:
Datum ingang toelaatbaarheid: dd/mm/jjjj
Datum einde toelaatbaarheid: dd/mm/jjjj
Beschikkingsnummer TLV:
PO8888-2014-SBOxxxxx
Getekend namens samenwerkingsverband:
Naam:
Handtekening:
Functie:
Datum afgifte:

ja/nee
PO9999-2014-SBOxxxxx

Praktijkvoorbeeld 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 1 januari 2017. Door het
samenwerkingsverband zijn inmiddels 56 andere toelaatbaarheidsverklaringen SBO afgegeven voor
andere leerlingen.
Afgegeven door:

PO2001

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen):
Achternaam, voorvoegsels:
Riemersma
Voornamen (voluit):
Boukje
Straat en huisnummer:
Scheldestraat 7
Postcode:
9673 CE
Woonplaats: Winschoten
Geslacht:
vrouw
Geboortedatum:
11/11/2008
BurgerServiceNummer:
2345.67.890
Aanvragende school:
Brinnummer vestiging: 19SW00
Leerling is afkomstig van basisschool van ander SWV:
Indien ja, betreffende SWV heeft een tlv afgegeven:
Toelaatbaarheid:
Schoolsoort:

Speciaal basisonderwijs

Geldigheid toelaatbaarheidsverklaring:
Datum ingang toelaatbaarheid: 14/09/2014
Datum einde toelaatbaarheid: 31/01/2017
Beschikkingsnummer TLV:
PO2001-2014-SBO00057
Getekend namens samenwerkingsverband:
Naam: J. Jansen
Handtekening:
Functie: Beoordelaar toelaatbaarheid
Datum afgifte: 14/09/2014

nee

Praktijkvoorbeeld 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.
Afgegeven door:

PO2001

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen):
Achternaam, voorvoegsels:
Lijn
Voornamen (voluit):
Bennie
Straat en huisnummer:
Esweg 23
Postcode:
9471 BH
Woonplaats: Tynaarlo
Geslacht:
man
Geboortedatum:
12/02/2006
BurgerServiceNummer:
2345.06.789
Aanvragende school:
Brinnummer vestiging: 19SW00
Leerling is afkomstig van basisschool van ander SWV:
Indien ja, betreffende SWV heeft een tlv afgegeven:
Toelaatbaarheid:
Schoolsoort:

Speciaal basisonderwijs

Geldigheid toelaatbaarheidsverklaring:
Datum ingang toelaatbaarheid: 15/09/2014
Datum einde toelaatbaarheid: 31/07/2016
Beschikkingsnummer TLV:
PO2001-2014-SBO00058
Getekend namens samenwerkingsverband:
Naam: J. Jansen
Handtekening:
Functie: Beoordelaar toelaatbaarheid
Datum afgifte: 15/09/2014

ja
PO2201-2014-SBO00032

