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Werkwijze aanvraag
toelaatbaarheidsverklaring
Stappen voor de school
Na het bieden van extra ondersteuning blijkt uit de evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dat de
STAP 1

leerling onvoldoende profiteert van het aanbod. Duidelijk wordt dat deze school geen passend onderwijs kan
bieden.
School organiseert een gesprek met ouders*, leerkracht(en), intern begeleider en het ondersteuningsteam

STAP 2

(onderwijsondersteuner en wijkteam). In dit gesprek wordt duidelijk wat de onderwijsbehoeften van de leerling
zijn en welke onderwijsvorm het best passend is. Indien dit geen reguliere school is, wordt met elkaar besproken
welke onderwijsomgeving1 het best passend is.
School draagt zorg voor een geëvalueerd OPP met de onderbouwing van school waarom er geen passend

STAP 3

onderwijs geboden kan worden, dit ook niet mogelijk is op een andere reguliere school en voor welke vorm van
speciaal (basis) onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd.

STAP 4

Ouders vullen het formulier ‘toestemming en visie ouders’ in. Dit formulier wordt door school toegevoegd aan
het dossier.
School draagt zorg voor het advies van de 1e deskundige2 en voegt dit toe aan het dossier van de leerling.

STAP 5

Indien het een aanvraag betreft waarbij LG, MG of LZ voorliggend is, draagt school zorg voor het advies van de
2e deskundige3.

STAP 6

STAP 7

De onderwijsondersteuner schrijft een onderbouwing voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.
School deelt deze met ouders en voegt deze toe aan het dossier.

Zodra het dossier compleet4 is, dient de school dit in bij SWV de Eem.

Wanneer er consensus is tussen ouders, school en de deskundigenadviezen wordt het besluit genomen in de
toelaatbaarheidscommissie van SWV de Eem.
STAP 8

Wanneer er geen consensus is tussen ouders, school en / of de deskundigenadviezen komt er een breed overleg wat wordt geïnitieerd door de voorzitter van de toelaatbaarheidscommissie en plaatsvindt op het kantoor
van SWV de Eem. School en ouders zijn aanwezig bij dit overleg. Na dit overleg wordt een besluit genomen over
de toelaatbaarheid.

STAP 9

STAP 10

*

School ontvangt, tegelijk met ouders, een mail van SWV de Eem met de toelaatbaarheidsverklaring en de deskundigenadviezen.
School begeleidt de ouders en de leerling bij de overstap naar de nieuwe school.
Twee weken na afgifte van de TLV informeert de onderwijsondersteuner naar de stand van zaken.

Daar waar gesproken wordt over ouders wordt ouders / verzorgers bedoeld.
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•
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Lichamelijke beperking of chronisch ziek (LG of LZ):

4. Een compleet dossier voor het aanvragen van een TLV

er is sprake van een lichamelijke beperking dan wel

bestaat uit:

een chronische / langdurige ziekte, waarbij sprake

•
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LOVS gegevens
Toestemmingsformulier en visie van ouders
1e deskundigenadvies
Onderbouwing van onderwijsondersteuner t.b.v. aanvraag TLV

Indien het een aanvraag betreft voor LG / MG / LZ:
2. De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog.
De eerste deskundige heeft de leerling recent geobserveerd. Bevindingen uit de observatie zijn terug te vinden in
dossier middels een verslag en krijgen een plek in het advies. Dit mag een betrokken orthopedagoog of psycholoog
zijn. Denk aan:

•
•
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•
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2e deskundigenadvies van een arts

