
 

 

Aanvraagformulier TLV voor VSO   
Nieuw formulier met werkwijze vanaf 1 april 2022 
 

1. Kun je het aanvraagformulier downloaden vanaf de website SWV? 
Nee, je vult gegevens bij het leerlingaccount in Kindkans aan op de tabbladen: 
Basisgegevens, Schoolgegevens, Hulpvraag.  
Vervolgens ga je naar tabblad Formulier, druk rechtsonderaan op +Nieuw formulier toevoegen.  
Klik op Aanvraag TLV, klik op de betreffende hulpvraag.  Beantwoord de vragen.  
Op het tabblad Formulier kun je onderaan het aanvraagformulier TLV VSO downloaden. 
 

2. Hoe werkt het tabblad Formulier in Kindkans?  
Als de vragen op het tabblad Formulier zijn ingevuld kun je na de laatste vraag via de knop Aanvraag TLV  en 
Opslaan het complete aanvraagformulier downloaden in Word.  
Je kunt dit uitprinten en met ouders bespreken. Meer info over het invullen: 

• Meer uitleg over de vraag? Klik op het vraagteken om meer info te krijgen. 

• Advies/motivatie: korte samenvatting. Heb je een groter document, verwijs dan naar de bijlage. 

• indien een vraag niet van toepassing is, zet dan in de omschrijving:  n.v.t. 

• dit formulier kun je ten allen tijde nog corrigeren door Formulier bewerken 

• de laatste 4 vragen zijn voor ouders: Vul wel bij bijlagen de namen van documenten in die je bij wilt sluiten.  
Bij de andere oudervragen vul je een kruisje (X) in.  

Klik rechtsonder op Opslaan. 
Klik daarna op Word Aanvraag TLV. 
 

3. Het aanvraagformulier is gedownload, en nu? 
Print uit, laat het formulier ondertekenen door ouders, vervolgens: 

• Scan het ondertekende formulier in, upload dit zoals gebruikelijk bij tabblad Hulpvraag/Bijlagen. 

• Ga naar tabblad Formulier, druk op Formulier bewerken, ga de kruisjes bij de oudervragen vervangen door de 
gegeven info van ouders. Druk op Opslaan.  

 

4. Hoe ziet het nieuwe aanvraagformulier er na een download uit? Voorbeeld eerste TLV-aanvraag:

           

 

Aanvraagformulier TLV voor VSO 
Toelaatbaarheidsverklaring voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Versie 3.0: 15-3-2022 

Naam leerling Wesley van Dijk 

Geboortedatum leerling 27-09-2008 

Aanvragende school Ambelt 

Contactpersoon school Ella de Bruin 

Soort aanvraag TLV VSO cat. 1 (24-02-2022) 

 

 

  school vult in: 

1 Van welke school voor primair 
onderwijs is/was de leerling 
afkomstig? 

De Klimop 

   

 onderwijssoort: BAO, SBO of SO? BAO 

2 Wat was het niveau-advies vanuit het 
primair onderwijs? 

Basis 

   

 Was het advies VSO? 
(indien ja wordt gegeven, ga dan door 
naar vraag 3, bij nee ga door naar vraag 
4) 

Ja 

3 Indien door het primair onderwijs  
VSO werd geadviseerd, wat is/was de 
reden hiervoor? 

Kleine setting, structuur, vaste leerkracht. Leerling heeft 
indicatie ASS. 

4 Is er contact gezocht met een 
reguliere VO-school?  
Zo ja, met welke school?  
Zo nee, ga naar vraag 6 

Ja, met contactpersonen van OOZ (Denise Land) en 
Landstede Groep (Katinka de Boer) is deze leerling 
geanonimiseerd besproken.  

   

5 Wat is/was het advies van deze 
reguliere VO-school: regulier of 
VSO? En waarom? 

Advies was VSO gezien de ondersteuningsbehoeften. 

6 Naar welk niveau en leerjaar zal deze 
leerling in VSO mogelijk instromen 
(of doorstromen)? 

Klas 1 Basis 

7 Wat was de reden dat de plaatsing op 
regulier VO niet succesvol is 
verlopen? 
(svp korte samenvatting max. 10 zinnen, 
de uitgebreide motivatie kan geüpload 
worden in Kindkans bij Bijlagen) 

 n.v.t. 

8 Wat denk je dat VSO beter kan bieden 
dan het regulier VO? 

Meer structuur, kleine klas, vaste docent, meer expertise op 
gebied van ASS. 
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Bijlage is uitgebreider in het origineel. 

 

  ouders/verzorgers (en/of leerling)1 vullen deze velden in: 

9 Gaat u akkoord met deze aanvraag 
voor een toelaatbaarheidsverklaring 
VSO? zo nee, wilt u een toelichting 
geven?  Nadere info zie bijlage. 

x 

10 Gaat u akkoord dat de school de 
onderstaande bijlagen verstuurt naar 
het samenwerkingsverband VO2305 
IJssel-Vecht?  
 

OPP groep 8 
Onderbouwing Ambelt 

   

   

   

11 Mag het samenwerkingsverband u 
benaderen voor het toesturen van een 
(eenmalig) tevredenheidsonderzoek?  
Indien akkoord: vul hiernaast s.v.p. uw e-
mailadres in. 

x 

12 Gaat u akkoord dat de VO-school 
contact onderhoudt m.b.t. de plaatsing 
en schoolverloop op het VSO?  
ja of nee? Indien niet akkoord, kunt u 
aangeven waarom niet?  

x 

 

 

O N D E R T E K E N I N G     S C H O O L  ( B E S T U U R ) 

Deze aanvraag wordt ingediend bij het Samenwerkingsverband VO 2305 IJssel-Vecht en geaccordeerd door de 

persoon die hiervoor formeel gemandateerd is door het aanvragende bestuur/bevoegd gezag. 

bevoegd gezag van school(bestuur):  

ondertekenaar naam: A.  

functie:  

handtekening:  
 
 

datum van ondertekening:  

 

 

O N D E R T E K E N I N G     O U D E R S  / V E R Z O R G E R S 

Deze TLV-aanvraag wordt door de  aanvragende school aan ouders/verzorgers voorgelegd. 

Ouders/verzorgers kunnen ‘akkoord’ of ‘geen akkoord’ aangeven in het oudergedeelte, maar ook tekenen voor 

‘gezien’. 

Indien beide ouders/verzorgers het ouderlijk gezag hebben en bekend is dat zij hetzelfde standpunt innemen 

m.b.t. deze aanvraag dan is één handtekening voldoende. 

Is de leerling 16 jaar of ouder? Dan gelden andere richtlijnen: in de bijlage vind je hierover meer informatie. 

 

 Ouder/verzorger Ouder/verzorger (of leerling 
indien 16 jaar of ouder) 

naam ouder/verzorger:  
 
 

 

handtekening ouder/verzorger:  
 
 

 

datum ondertekening:   

 

Bijlage: toelichting, ondertekening ouders/verzorgers, tekeningsbevoegdheid voor 16-jarigen, AVG. 

 
1 Ouders/verzorgers of leerling: wie vult in, wie ondertekent? Zie nadere info in de bijlage. 

 
Bijlage: info voor ouders/verzorgers i.v.m. aanvraag voor: TLV1 voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) 

Algemeen 
Het SWV VO 2305 IJssel-Vecht2 vraagt aan school én aan ouders/verzorgers om dit formulier volledig in te vullen. 
Indien u het niet eens bent met deze aanvraag (reden van aanvraag of de bijlagen) dan kunt u dat aangeven bij het oudergedeelte. Het 
samenwerkingsverband neemt dan contact met u op om uw bezwaren te bespreken.  
In dit formulier wordt gesproken over ouders/verzorgers, het gaat hierbij om ouders/verzorgers met het ouderlijk gezag of voogdij. 

Ondertekenen voor ‘akkoord’ , ‘niet akkoord’ of ‘gezien’? Wie ondertekent? 
a. Minimaal éen ouder/verzorger met ouderlijk gezag ondertekent deze aanvraag als beide partijen hetzelfde standpunt innemen t.a.v. 

deze TLV-aanvraag. 
b. Indien bekend is bij de aanvragende school dat ouders/verzorgers met ouderlijk gezag niet op één lijn zitten, dan dienen beide 

partijen te ondertekenen. 
c. De standpunten kunnen door één of beide ouders/verzorgers verwoord worden in deze aanvraag. De standpunten kunnen 

verschillend zijn. Geef in dit formulier aan of dit eventueel in een mail of bijlage wordt vermeld. 
d. Wilt u niet voor ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ tekenen? U kunt ook voor ‘gezien’ tekenen. Dit betekent dat u op de hoogte bent van deze 

aanvraag.  

Leerling is 16 jaar of ouder, wie ondertekent deze aanvraag? 
a. Indien een leerling 16 jaar of ouder is én handelingsbekwaam, dan hoeft er wettelijk geen handtekening van ouders/verzorgers te 

worden geplaatst.  Dit aanvraagformulier mag dan door de leerling zelf worden ondertekend. 
De voorkeur van het samenwerkingsverband is om ook één van de ouders/verzorgers mee te laten ondertekenen. 

b. Indien een leerling 16 jaar of ouder is én niet handelingsbekwaam, dan dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag te 
ondertekenen. 

 
AVG-wet 
Deze privacywet is van kracht sinds 25 mei 2018. Voor TLV-aanvragen geldt het volgende: 
Aanvragende scholen mogen géén leerlinginformatie versturen naar het samenwerkingsverband of aan derden zonder vooraf 
toestemming te vragen aan ouders/verzorgers.  
Er zijn echter uitzonderingen: Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van degene die het betreft 
persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken met 
betrekking tot leerlingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken. Het samenwerkingsverband verstrekt de 
gegevens niet aan derden, met uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling is aangemeld of 
ingeschreven. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor het 
samenwerkingsverband en de deskundigen. 
Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van (of indien van toepassing totdat de leerling de leeftijd van 
21 heeft bereikt): 
a. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs, 
b. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld 

of ingeschreven, of 
c. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor zover het voor die toewijzing nodig 

was gegevens van de leerling als bedoeld in de eerste volzin te verwerken. 
 
Als er een TLV voor VSO3 wordt afgegeven, wat moeten ouders/verzorgers dan met deze verklaring doen?  
De verklaring TLV voor VSO is voor uw eigen administratie, u ontvangt deze per post. 
De aanvragende school ontvangt nl. ook een TLV en verstuurt deze naar de VSO-school indien bekend is waar de leerling naar toe zal 
gaan. Mocht de vervolgschool nog geen TLV VSO hebben ontvangen dan kunt u uw eigen TLV VSO laten zien zodat de leerling 
ingeschreven kan worden. 
 

Kunnen ouders/verzorgers vragen om toelichting bij de commissie toewijzing of in bezwaar gaan als er een TLV voor VSO 

wordt afgegeven? 
Ja, dat kan. Inhoudelijke informatie over de reden van toewijzing van de TLV-aanvraag kan opgevraagd worden door een mail te sturen 
naar de commissie toewijzing: ct@swvvoijsselvecht.nl, geef ook het telefoonnummer aan waarop wij u kunnen bereiken. Wij nemen dan 
z.s.m. contact met u op. 
Bent u het niet eens met de uitspraak van de commissie toewijzing tot afgifte van deze TLV voor VSO dan kunt u formeel bezwaar 
maken. Op de TLV voor VSO kunt u vinden hoe u dit bezwaar kunt indienen. 

 
1 TLV is een afkorting voor Toelaatbaarheidsverklaring 
2 SWV is een afkorting voor samenwerkingsverband. Website: Samenwerkingsverband VO 23.05 » Voor ouders (swvvoijsselvecht.nl) 
3 VSO is een afkorting voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 


