Toelaatbaarheidsverklaring
SBO

Welke procedure gaat vooraf aan het afgeven van een tlv
voor sbo en welke eisen worden hieraan gesteld?

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het sbo
Aanvraag voor…

Aanvraag door…

Aanvraag bij…

Voor aanvragen binnen het swv waar de leerling is
aangemeld of ingeschreven staat
leer-, gedrags- en/of
opvoedingsproblemen

Bestuur van een
basisschool
Bestuur van een sbo
school

het swv waar de leerling
ingeschreven staat

Bestuur van een SO
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.

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.

Voor aanvragen voor leerlingen afkomstig van een
(vestiging van een) basisschool gelegen buiten het
samenwerkingsverband waartoe de sbo school behoort
Bestuur van een sboschool

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 2e 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).

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 leerlinggegevens 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

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 wordt bericht
over het besluit over de
aanvraag voor de tlv in
ieder geval toegestuurd
en wat staat hier
minimaal in?

Aan wie?
 De aanvrager
 De ouders van de leerling
 De school waar de leerling wordt ingeschreven
 Indien de leerling afkomstig is van een basisschool gelegen buiten het
swv wordt ook een bericht gestuurd over het besluit van de aanvraag
naar het swv waarin (de vestiging van) ‘de basisschool van herkomst’
staat in verband met de overdrachtsverplichting.
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 en  DUO levert mogelijk informatie aan de swv’en over het aantal
wat wordt hier mee
ingeschreven leerlingen in het sbo door middel van de zogenoemde
gedaan?
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.

