Februari 2019
Procedure Aanvraag Arrangement stedelijke voorziening / TLV
TLV= een ToeLaatbaarheidsVerklaring) TLO= het ToeLaatbaarheidsOverleg
1.

U maakt een keuze of het om een aanvraag voor een leerling uit het PO of VO gaat. U vult
het aanvraagformulier arrangement stedelijke voorziening PO of het aanvraagformulier
arrangement stedelijke voorziening VO in tot aan het gedeelte deskundigenadvies (blauw)
met toelaatbaarheidsoverleg (oranje).

2.

Het ingevulde aanvraagformulier, als Word document, met alle verplichte en relevante
documenten (zie aanvraagformulier) mailen naar aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl.
De verschillende documenten niet samenvoegen in één pdf bestand.

3.

De medewerker van de afdeling Toeleiding controleert (a.d.h.v. de richtlijn) of het dossier
compleet is.

4.

Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen. De aanvrager/school krijgt
bericht, cc naar de betrokken medewerker van het samenwerkingsverband POA, met de
vermelding wat er ontbreekt.

5.

Een complete aanvraag wordt in behandeling genomen. Twee deskundigen1 lezen de
aanvraag en geven hun advies.

6.

De deskundige Toeleiding geeft de datum en locatie voor het Toelaatbaarheidsoverleg (TLO)
door aan de aanvragende school. Dit schooljaar zijn we gestart met vaste TLO weken, zie
overzicht planning TLO's. Een aanvraag moet minimaal 2 weken voor de geplande TLO week
binnen zijn.

7.

De aanvragende2 school nodigt ouders en de school met meest passend aanbod uit voor het
TLO. Deze school heeft altijd het volledige dossier van de aanvraag in haar bezit. Dit is
noodzakelijk om zich inhoudelijk goed voor te kunnen bereiden op het overleg.

8.

Tijdens het TLO wordt het oranje gedeelte van het formulier aanvraag TLV ingevuld door de
betrokken deskundige Toeleiding.

9.

Het verslag wordt meteen geprint en vervolgens getekend door het bevoegd gezag van de
aanvragende school en de deskundige Toeleiding. Ouders/voogd en jongere vanaf 12 jaar
tekenen voor gezien3. Ouders/voogd krijgen meteen een getekende versie.
Het getekende formulier wordt in een pdf bestand gemaild naar
aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl

10.

1

11.

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere neemt een besluit over de aanvraag
toelaatbaarheid voor een arrangement stedelijke voorziening.

12.

De aanvragende school en ouders ontvangen een brief/mail met het genomen besluit voor het
arrangement stedelijke voorziening. Voor het SBO, SO / VSO en PRO wordt een
ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) bijgevoegd.

Het samenwerkingsverband is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. De eerste deskundige is een
orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling, een
psycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater. Eventueel kan het
samenwerkingsverband extra deskundigen betrekken bij het advies over de toelaatbaarheid van een leerling.
2 De aanvragende school is namelijk verantwoordelijk voor de overdracht van het onderwijskundig rapport (wettelijke term)
naar de nieuwe school.
3 Is niet verplicht.

