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CHECKLIST AANVRAAG VERLENGING TOELAATBAARHEID                       
VOOR S(B)O SCHOLEN  
Het	is	aan	de	S(B)O	school	om	te	bepalen	met	welke	documenten	de	gegevens	
aangeleverd	worden:	
	

• In Kindkans, alleen indien gewijzigd: 

NAW gegevens leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school die de verlenging TLV aanvraagt 

• In Kindkans: Redenen van de TLV verlenging, onder hulpvraag omschrijving  

• Toestemming ouder(s),directeur van de school voor het aanvragen van de verlenging 

toelaatbaarheid  

• Advies en onderbouwing eerste deskundige SBO en SO én als de verlenging aanvraag SO in 

dezelfde bekostigingscategorie wordt gedaan eveneens het advies en onderbouwing van de  

tweede deskundige  

 Bij aanvragen vanuit het SO: 

- onderbouwing van de aanvraag als deze binnen de categoriebekostiging midden of hoog1 valt,  

   hierin wordt expliciet aangegeven in welke leerroute de leerling geplaatst moet worden en    

   welke inzet en ondersteuning er specifiek/extra nodig is bovenop de basisondersteuning van  

   de SO-school  (specifieke aanpak/aanbod, 1-op-1-begeleiding, materialen en leeromgeving). 

Maak gebruik van het OPP waarin het planmatig handelen is toegevoegd:  

• De effecten van eerder planmatig handelen (genomen maatregelen en effecten)  

• De concrete doelen voor het kind, de leerkracht (en de school) en de daaraan gerelateerde 

aanpak en inzet. 

• Evaluatie OPP en eventuele bijstelling OPP, waaronder  

- de huidige belemmerende en bevorderende factoren van kind, leerkracht en onderwijs- en 

  opvoeding 

- de actuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind, de leerkracht (en school)  

• De inzet (wat, door wie, met welke tijdsinvestering, gedurende welke periode) van externe  

betrokkenen zoals revalidatiebehandeling, medische zorg, jeugdhulp, zorg binnen onderwijs)  

 

Relevante bijlagen toevoegen: 

- Recente onderzoeks- en begeleidingsverslagen  
- Cito LVS toetsten of andere gegevens uit een ontwikkelingsvolgmodel 
- Aanvullende handelingsplannen, kindplan, relevante verslaglegging en eventuele zienswijze 

ouders    
 
NB Als de Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven en het kind wordt vervolgens geplaatst op een 
andere school dan kunt u gebruik maken van een toestemmingsformulier om het dossier door te 
mogen sturen http://www.swv-passendwijs.nl/scholen/formulieren-en-documenten/ 
onder het balkje ‘als TLV is afgegeven’ 

																																																													
1 Voor de EMB leerlingen hoeft normaliter geen verlenging TLV aangevraagd te worden (IQ tot 35, lichamelijke beperkingen en 
bijkomende stoornissen), uitzondering is als de TLV voor bepaalde tijd is afgegeven.     


