
 
 
Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 
Aanvragen voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunnen worden gedaan via het 
registratieprogramma Kindkans. Een aanvraag voor een TLV kan gedaan worden door scholen voor 
po, so, vo of vso. Wanneer de school nog niet beschikt over toegang tot Kindkans kan er een inlog 
aangevraagd worden door een mail te sturen naar info@swvroosvo.nl met vermelding van 
schoolgegevens, brinnummer, naam aanvrager, functie en mailadres. 
 
Procedure 
- Voor alle nieuwe aanvragen voor een TLV geldt dat er altijd eerst overleg plaatsvindt met de 
orthopedagoog van het Samenwerkingsverband. 
- Voor alle aanvragen voor een TLV of verlenging van een TLV met ingang van het nieuwe schooljaar 
geldt dat deze voor 1 mei moeten worden ingediend in Kindkans. 
 
Kindkans 
Het invullen van de gegevens in Kindkans is tevens het aanvraagformulier voor een 
toelaatbaarheidsverklaring. Om de aanvraag in Kindkans in behandeling te kunnen nemen, is het 
daarom van belang dat alle gegevens goed en volledig worden ingevuld en de gevraagde 
documenten als bijlage  (bij hulpvraag) worden toegevoegd.  
 
Benodigde informatie bij het doen van een TLV-aanvraag in Kindkans 

• De tabbladen personalia, adressen (valt onder tabblad personalia) en schoolgegevens 
moeten volledig worden ingevuld. 

• Onder het tabblad hulpvraag moet duidelijk worden omschreven voor welke categorie (laag, 
midden, hoog) er een TLV wordt aangevraagd, voor welke duur en vanaf welke datum.  

• Bij alle aanvragen moet een OPP of kerndocument (VSO) worden bijgevoegd. Dit kan 
toegevoegd worden bij het tabblad hulpvraag. Voor het opstellen van het OPP geldt het 
volgende: 

1.  Zowel de ouders als de leerling zelf zijn in het voortraject van de aanvraag 
betrokken. Dit is zichtbaar middels handtekeningen onder het OPP, waarbij in het 
document duidelijk te lezen is dat het ook een aanvraag TLV betreft en/of een 
toevoeging van een beschrijvende zienswijze van ouders en leerling op de aanvraag 
van een TLV. 

2. In het OPP/kerndocument is duidelijk te lezen wat het beoogde 
uitstroomperspectief van de leerling is, wat de school heeft gedaan/gaat doen en 
wat hiervan het resultaat is geweest.  Daarnaast dienen de bevorderende en 
belemmerende factoren helder te zijn omschreven, waarna gekomen kan worden 
tot een compleet integratief beeld. 

3. Voor een aanvraag vanuit het VO of PO is het van belang dat duidelijk wordt 
gemotiveerd wat er aan ondersteuning nodig is (onderwijs-, zorgbehoeften volgens 
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het IVO-model) en waarom de benodigde ondersteuning niet geboden kan worden 
binnen het basisarrangement van de reguliere school of het extra arrangement dat 
geboden kan worden.  

4. Voor een aanvraag vanuit het VSO of SO is het van belang dat duidelijk wordt 
gemotiveerd wat er aan ondersteuning nodig is (onderwijs-, zorgbehoeften) en 
waarom de benodigde ondersteuning (op termijn) wel/niet geboden kan worden in 
het VO. 

5. Wanneer er hulpverlening bij de leerling of het gezin is betrokken en/of eerder 
diagnostisch onderzoek is verricht, is dit terug te lezen in het OPP/kerndocument 
met daarbij kort de omschrijving wat er is/wordt gedaan en met welk resultaat. 

6. Tijdens het voortraject is er door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of 
psycholoog) en/of Begeleider Passend Onderwijs (op de VO-school binnen het SWV) 
daadwerkelijk meegedacht in een aanpak voor het handelen in de school. Dit is terug 
te lezen in het OPP/kerndocument. 

7. Alle OPP’s moeten minimaal 1 keer per jaar worden geëvalueerd, maar bij aanvraag 
van een TLV dient recente informatie over de ontwikkeling/resultaten van de 
leerling zijn bijgevoegd om tot  een passend oordeel te kunnen komen. 

• Naast het toevoegen van het OPP/kerndocument kunnen toevoegingen van verslaglegging 
vanuit de jeugdhulpverlening, medische verslagen of diagnostische onderzoeken zeer 
ondersteunend zijn bij de aanvraag. Ook deze verslagen kunnen onder het tabblad hulpvraag 
worden toegevoegd. 


