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In de brochure verwijzen we naar informatie op de website 
www.passendonderwijsgroningen.nl  

Hier vindt u de aanvullende informatie onder de buttons 

- Commissie van Advies 

- Centraal informatiepunt 

Toelaatbaarheid SBO, SO & VSO 

- Om een leerling toegang te verlenen tot het SBO, SO & VSO vereist de wet een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

- De besturen van de SWV-en hebben met de invoering van Passend Onderwijs de 
wettelijke taak de TLV af te geven. 

Wat doet de commissie van advies 

- De CvA adviseert het bestuur van het SWV over het afgeven van de TLV. 

Waaruit bestaat de commissie van advies 

De CvA bestaat uit 2 deskundigen: 

- Orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog 
- Deskundige met specifieke expertise, afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en het 

schooltype waarvoor de leerling verwezen wordt 
Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u onder de button 
‘ Commissie van Advies’  de samenstelling van de CvA. 

Wanneer wordt een TLV aangevraagd? 

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende tegemoet komt aan de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte  van de leerling, is extra ondersteuning nodig. Deze wordt bekostigd uit 
de financiële middelen van het SWV.  De school volgt de procesgang handelingsgericht 
arrangeren en betrekt de ouders hier bij vanaf het begin. Wanneer de extra ondersteuning niet 
geboden kan worden in de reguliere school, wordt een TLV aangevraagd voor het SBO, het SO 
of het VSO. 
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Wie vraagt de TLV aan 

Het schoolbestuur/bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven vraagt de 
TLV aan. 

De school die de aanvraag voor de TLV opstelt en de beoogde school voor SBO of (V)SO 
bereiden de aanvraag gezamenlijk voor/hebben contact over de aanvraag om er zeker van te 
zijn dat de beoogde school de meest passende plek is voor de  leerling en er daadwerkelijk een 
plek beschikbaar is na aanmelding. 

Indien ouders en school het oneens zijn over het aanvragen van een TLV geeft de website 
www.passendonderwijsgroningen.nl onder de button ‘ Commissie van Advies’  meer informatie 
over de: 

- Interne route om tot consensus te komen; 
- Procedure schorsen en verwijderen bij geschillen; 
- Voornemen tot een negatief advies door de CvA; 
- Procedure Bezwaar Besluit Toelaatbaarheid. 

 

Wie stelt de aanvraag voor een TLV op 

Een (lid van) het ondersteuningsteam van de school waar de leerling staat ingeschreven.  

De aanvraag is altijd voorzien van een deskundigenadvies. De inzet van de deskundige is 
afhankelijk van het schooltype en de specifieke hulpvraag. Hij/zij stelt de integrale onderbouwing 
op van de TLV-aanvraag. Deze deskundige kan zijn een: 

- Orthopedagoog generalist  
- GZ psycholoog 
- Medisch specialist  

Indien de school geen orthopedagoog generalist/GZ psycholoog in dienst heeft kan de integrale 
onderbouwing ook onder supervisie en verantwoordelijkheid van een orthopedagoog 
generalist/GZ psycholoog worden opgesteld. Deze moet het deskundigenadvies ondertekenen. 

Wat moet er in de aanvraag staan 

Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u onder de button ‘ Commissie van 
Advies’  de formulieren voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring inclusief een 
procesgang ‘integrale onderbouwing’ . 

Hierbij kan de school onderwijsprofessionals met specifieke expertise inschakelen die helpen 
het schoolondersteuningsteam vast te stellen wat er nodig is en wat er mogelijk is o.a. door de 
inzet van: 

- het expertise- en consultatieteam (ECT); 
- aanvullende expertise vanuit cluster 1, 2, 3 of 4; 
- expertise vanuit gemeenten/ketenpartners. 
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Betrokkenen aanvraag TLV 

Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u onder de button ‘ Commissie van 
Advies’ de ‘Route TLV’  waarin beschreven staat welke school de aanvraag doet bij welke CvA.  

Hoe vraag je een TLV aan 

Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u onder de button ‘ Commissie van 
Advies’ de digitale aanvraagformulieren. Deze kunt u downloaden, digitaal verwerken en 
opslaan. Hierna kunt u deze printen en verzenden naar  

Commissie van Advies 
Postbus 8061 
9702 KB Groningen 

Tijdpad en termijnen 

De kwaliteit van het inhoudelijk voortraject in de school en de kwaliteit van de TLV-aanvraag 
bepalen in hoge mate de snelheid waarmee de CvA advies kan uitbrengen aan het bestuur van 
het SWV. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de termijnen bij de 
aanvraag van een TLV .  

Na een positief advies van de CvA krijgen de ouders hierover bericht en een kopie van de 
beschikking. Vervolgens kunnen zij hun zoon/ dochter aanmelden bij de school voor SBO of 
(V)SO.  

!!Let op: bij verhuisgevallen en aanmeldingen vanuit het voorschoolse waarbij een TLV moet 
worden aangevraagd gelden de termijnen van de zorgplicht.  

Op de website www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u onder de button ‘ Commissie van 
Advies’ de stroomschema’s van OCW met de wettelijke termijnen waarbinnen de school een 
passende plaats kan worden geboden bij een overstap PO- SO/SBO, PO-VO, VO-VSO. 

Centraal informatiepunt  

Meer informatie voor ouders, scholen en professionals is te vinden via: 

Website www.passendonderwijsgroningen.nl  onder de button ‘ Centraal Informatiepunt’. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het centraal informatiepunt (bereikbaar 
maandag-vrijdag tijdens kantooruren) via:  

E-mail: info@cigroningen.nl    
Telefoonnummer: 050-5209120 

Commissie van Advies 

E-mail: info@cvagroningen.nl 
Telefoonnummer: 050-5209120 


