
                                                                               

 

                                                

 

 

Aan de VSO scholen, 

 

Graag zouden we met jullie willen afstemmen hoe jullie toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) bij 

ons kunnen aanvragen. Het gaat hierbij om leerlingen die met een cvi indicatie en zonder 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op jullie scholen zitten en mogelijk een herindicatie nodig hebben. 

Verder ook nog een paar opmerkingen over onder-instromers, zij-uitstromers en zij-instromers. 

 

Met een cvi indicatie kunnen de leerlingen op hun VSO school waar ze 1-8-2014 zaten blijven tot  

1-8-2016, vanaf deze laatste datum moeten alle leerlingen in het VSO een TLV hebben. 

Het lijkt ons verstandig om niet tot 1 augustus 2016 te wachten  met het omzetten van cvi 

indicaties naar TLV’s. 

 

Ons voorstel is dan ook om dit in etappes te doen. 

- Leerlingen waarvan jullie inschatten dat zij de school op 1-8-2016 hebben verlaten (boven 
uitstroom) daar hoeft geen TLV meer voor worden aangevraagd. 

- Van de leerlingen die overblijven vragen wij jullie om de omzetting van cvi indicatie naar 
TLV te verspreiden over de leerjaren 2014-2015 en 2015-2016, zodat voor jullie en voor 
ons het werk beheersbaar blijft. De dossiers van deze leerlingen kunnen jullie aanmelden 
bij de betreffende SWV-en van hun woonplaats het liefst in de periode januari t/m mei. 

Het dossier bestaat uit: Een geëvalueerd OPP waaruit het voor ons duidelijk moet worden 
waarom deze leerling nog aangewezen is op het VSO, dit kan aangevuld worden met een 
besluit van de CvB en andere onderliggende documenten. Willen jullie ons ook een advies 
geven over de duur van de TLV en voor cluster 3 scholen ook over de 
bekostigingscategorie? 

- Hoe de dossiers aangeleverd kunnen worden dat kan per SWV verschillen. Soms kan dit 
digitaal via Onderwijs Transparant (OT), hiervoor moeten jullie dan een inlogcode voor OT 

van het betreffende SWV ontvangen. Bij anderen gaat dit op papier en moet het 
opgestuurd worden of is er een afgeschermd deel speciaal voor TLV-aanvragen ingericht op 

de website. (zie hiervoor de websites van de SWV-en). 
- Mogelijk zijn er leerlingen die in deze periode van VSO school gaan veranderen (zij-

uitstromers). Op dat moment moet de school waar de leerling zit een TLV aanvragen, zodat 
de ontvangende school de leerling met het TLV nummer kan inschrijven. Als de leerling al 

een TLV heeft dan hoeft dat natuurlijk niet. 
 

Een ander punt zijn de onder-instromers, dit kunnen leerlingen zijn die vanuit het SO of het 

reguliere (S)BAO komen. Voor deze leerlingen moet de VSO school waar de leerling wordt 

aangemeld de TLV aanvragen. In het schema in bijlage 1 kunnen jullie zien hoe dat in zijn werk 

gaat. 

 

Als laatste zijn er de zij-instromers vanuit het reguliere VO, hierbij moet de VO school de TLV 

aanvragen en kunnen jullie een leerling inschrijven met een TLV nummer. 

 

  



Mochten er nog vragen zijn over bovenstaande neem dan gerust contact op met een van SWV-en. 

Deze brief kunnen jullie ook doorsturen naar SO scholen die leerlingen naar jullie doorsturen. 

Alvast bedankt voor de samenwerking. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens: 

SWV Sterk VO (Utrecht en Stichtse Vecht) Ank Jeurissen   www.sterkvo.nl 

SWV VO (Zuidoost Utrecht)  Djoro Loupatty                    www.swvvo-ruw.nl 

SWV VO (Utrecht West) Harry Emmerzaal    www.swv-vo-zou.nl 

SWV VO (Zuid-Utrecht ) Jos de Jong,    www.samenwerkingsverband-zuid-

utrecht.nl 

 

Getekend namens allen:  

 

 

 

 


