
 

LEIDRAAD KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV PO 

Versie 2.0 - Augustus 2016 
 

Leerlingen begeven zich niet altijd binnen de grenzen van een SWV. De wetgever heeft specifieke richtlijnen 

vastgesteld bij welk SWV een aanvraag TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) moet worden ingediend en welk SWV een 

leerling moet bekostigen. Informatie hierover is door de PO-raad en DUO verstrekt in verschillende documenten.  

Getracht is om alle uiteenlopende informatie, gecombineerd met en gekoppeld aan de gelijkluidende procedurele 

afspraken van de drie samenwerkingsverbanden PO in Zuid-Limburg, integraal weer te gegeven in deze leidraad.  

De leidraad bestaat uit:  Hoofdregels (blz. 1) , TLV SO (blz. 2)  en  TLV SBO (blz. 3). 

 

HOOFDREGELS  

1. TLV  vereist::  plaatsing in SBO of SO (cluster 3 en 4).    

2. TLV niet vereist:: 

- Plaatsing in gesloten residentiële instelling (JJI, GJI) of 

- Plaatsing in open residentiële instelling SO (combinatie behandeling en onderwijs obv contract) 

3. Geldigheid TLV: 

SO:  TLV SO geeft in heel Nederland recht op toelaatbaarheid tot SO van de betreffende categorie  

gedurende de looptijd van de beschikking bij overgang van de ene naar de andere SO-school cl 3 en 4. 

SBO: TLV SBO geeft gedurende de looptijd alleen recht op toelaatbaarheid tot SBO in het SWV  

dat de TLV heeft afgegeven. 

4. Overgang van PO naar VO:  

Deze overgang wordt altijd gezien als een eerste aanvraag / nieuwe aanmelding.  

De aanvraag TLV moet worden ingediend: 

- bij het SWV VO waar de leerling woont;  

óf  als de woonplaats niet in Nederland is 

- bij het SWV VO waartoe de school behoort waarbij de leerling is aangemeld. 

5. SWV dat de kosten van de leerling draagt: 

 SBO:  SWV waartoe de SBO-school behoort waar de leerling is ingeschreven;  

  in een aantal gevallen verrekenen SWV-en onderling  kosten o.b.v. de regeling grensverkeer. 

 SO cluster 3 en 4:   SWV dat de TLV heeft afgegeven  

 SO residentieel:  SWV van de school waar de leerling voor plaatsing stond ingeschreven,  

 óf als dat niet het geval is + inschrijving bij een school van een landelijk SWV: dat SWV,  

  óf als dat niet het geval is, het SWV waar de leerling woont in Nederland, 

  óf als dat niet het geval is, het SWV waar de school residentieel toe behoort. 

 JJI/GJI: Niet voor rekening SWV; andere bekostiging van rijkswege. 

6. Woonplaatsdefinitie  

Inschrijving in GBA is bepalend, tenzij afwijkend gemotiveerd. 

7. Aanmelding  

Ouders melden leerlingen schriftelijk aan bij een school. 
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 TLV SO             t.b.v. plaatsing op SO-school cluster 3 en 4, niet zijnde residentieel 
 

 

 

 
   

 

*  RP:  Residentiële Plaatsing (open)            GJI: Gesloten Jeugd Instelling       JJI: Jeugd Justitiële Instelling 
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 TLV SBO      t.b.v. plaatsing op SBO-school 

Hoofdregel 

Een aanvraag TLV moet altijd worden ingediend bij het SWV waartoe de SBO-school behoort waarbij de leerling 

is aangemeld / waarvoor toelating wordt verzocht / is ingeschreven (i.g.v. herbeoordeling), ongeacht de woonplaats 

van de leerling.   

Grensverkeer 

Bij plaatsing in het SBO gelden specifieke regels vanwege de verplichting tot verrekening van grensverkeer.  

Als grensverkeer van toepassing is, verrekenen de betrokken SWV-en onderling de SBO-kosten. 

 Alléén op de gevallen van grensverkeer ná 1-8-2014 is de verplichting tot verrekening van toepassing. 

 Van grensverkeer is alléén sprake als een leerling die is ingeschreven op een basisschool in SWV A wordt 

toegelaten tot een SBO-school in SWV B én er geen sprake is van verhuizing binnen 6 maanden voor of na 

toelating tot het SBO in SWV B.   

Formulieren bij SWV PO3104, 3105 en 3106 

Nieuwe aanvraag     => formulier “Aanvraag Toelaatbaarheid S(B)O”  

Herbeoordeling      => formulier “Aanvraag Herbeoordeling S(B)O”  

Van SBO naar SBO binnen eenzelfde SWV => formulier “Vaststelling Verplaatsing” 

Uitgewerkt voor een aantal concrete situaties  
 

Nieuwe aanvraag TLV  Aanvraag door Bij/TLV is vereist van:  Grensverkeer 

Leerling is niet ingeschreven bij 

een school in Nederland 

 School van aan-

melding 

SWV van de SBO-school 

van aanmelding / toelating 

nvt 

 

Leerling is ingeschreven bij BAO-

school in swv A en wordt aange-

meld bij SBO-school in swv B 

Ouders verhuizen 

binnen 6 maanden 

voor of na toelating 

tot SBO naar swv B 

In nader overleg 

afstemmen 

SWV B = 

SWV van de SBO-school van 

aanmelding /toelating 

 

Ouders blijven 

wonen in swv A 

Basisschool in 

swv A  

SWV A   én    SWV B   => 

SWV-en stemmen aanpak af  

swv A betaalt 

aan swv B 

Leerling is ingeschreven bij SBO-

school in swv A en wordt aange-

meld bij SBO-school in swv B 

 sbo-school  swv A  

in afstemming met 

sbo-school swv B 

SWV B nvt 

Leerling is ingeschreven bij SO-

school in swv A en wordt aange-

meld bij SBO-school in swv B 

 so-school swv A 

in afstemming met 

sbo-school swv B 

SWV B nvt 

 

Herbeoordeling bij afloop TLV      t.b.v.  
                                                            voortgezet verblijf                                   

Aanvraag door Bij/TLV is vereist van:  Grensverkeer 

Grensverkeer toegepast bij  

voorafgaande TLV SBO  

tussen SWV A en B 

Ouders wonen nog 

in  SWV A 

SBO-school van 

inschrijving 

SWV A   én    SWV B   => 

SWV-en stemmen aanpak af 

swv A betaalt 

aan swv B 

Ouders wonen 

inmiddels  in SWV B 

SBO-school van 

inschrijving 

SWV B nvt 

Alle andere gevallen  SBO-school van 

inschrijving 

SWV van de SBO-school 

waarvoor toelating / 

voortzetting inschrijving wordt 

verzocht 

nvt 

 


