November 2018
Procedure Aanvraag TLV zittende leerlingen SBO of SO en PRO of VSO
1. Het aanvraagformulier TLV voor een leerling die al onderwijs volgt bij het SBO of SO
en PRO of VSO invullen tot aan het gedeelte deskundigenadvies (blauw) invullen.
SBO of SO aanvraagformulier
PRO of VSO aanvraagformulier
2. Het ingevulde aanvraagformulier (als Word document) met geëvalueerd OPP 20182019 en relevante documenten (zoals in aanvraagformulier vermeld) mailen naar
aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl.
De verschillende documenten niet samenvoegen in één pdf bestand.
3. De afdeling Toeleiding controleert binnen 10 werkdagen of het dossier compleet is.
> Lees de richtlijn
Alleen een compleet dossier wordt in behandeling genomen.
Bij een incompleet dossier krijgt de aanvragende school bericht van de medewerker
Toeleiding waarin wordt aangegeven wat er ontbreekt. Wanneer het dossier compleet
is, wordt de aanvraag pas in behandeling genomen.
4. Wanneer het dossier compleet is, geven twee deskundigen van het
Samenwerkingsverband PO of VO hun advies en plaatsen zij hun handtekening.
Daarna wordt door een medewerker Toeleiding de datum en de locatie voor het
Toelaatbaarheidsoverleg (TLO) doorgegeven aan de aanvragende school. Met de
aanvragende scholen worden vaste dagen gepland om deze aanvragen te bespreken.
Een aanvraag moet minimaal 2 weken voor de geplande TLO week binnen zijn.
5. De aanvragende1 school nodigt leerling en/of ouders uit als zij aanwezig willen zijn bij
het TLO. Zijn leerling en/of ouders niet aanwezig dan worden ze gebeld door de
medewerker Toeleiding om zijn/haar/hun wensen en verwachtingen te bespreken.
6. Tijdens het TLO wordt het oranje gedeelte van het formulier aanvraag TLV ingevuld
door de medewerker Toeleiding.
7. Het verslag wordt meteen geprint en vervolgens getekend door het bevoegd gezag
van de aanvragende school. Ouders/voogd en jongere vanaf 12 jaar tekenen voor
gezien2. Ouders/voogd krijgen meteen een getekende versie. Het getekende formulier
wordt in een pdf bestand gemaild naar aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl
8. Het samenwerkingsverband PO of VO neemt een besluit over de aanvraag TLV voor
een arrangement stedelijke voorziening.
9. De aanvragende school en leerling of ouders ontvangen een brief/mail met het

genomen besluit voor het arrangement stedelijke voorziening samen met de
ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor het SBO of SO / VSO of PRO.

1

De aanvragende school is verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier naar de school met
mogelijk passend aanbod
2 Is niet verplicht

