
 

 

 

 
 
LEIDRAAD KEUZE SWV BIJ AANVRAGEN TLV PO 
Versie 3.0 - April 2022 
 

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. Op 1 april 2022 is een wettelijke wijziging voor TLV SBO in werking getreden.  
De geldende wettelijke informatie, gecombineerd met en gekoppeld aan de gelijkluidende procedurele  
afspraken van de drie samenwerkingsverbanden PO in Zuid-Limburg, is integraal weergegeven in deze leidraad. 
 

HOOFDREGELS  

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

2. TLV niet vereist: SO-plaatsing residentieel, in de kern bedoeld voor SO-onderwijs in combinatie met  
behandeling o.b.v. contract tussen betreffende school en dienstverlener, gekoppeld aan: 
- verblijf van de leerling in gesloten residentiële instelling (JJI, GJI) óf 
- verblijf van de leerling in open 24-uurs-behandelsetting (J)GGZ. 

3. Geldigheid TLV: 

SO:  TLV SO geeft in heel Nederland recht op toelaatbaarheid tot SO cluster 3 en 4, van de betreffende 
categorie en gedurende de looptijd van de beschikking.  

SBO: TLV SBO geeft in heel Nederland recht op toelaatbaarheid tot SBO gedurende de looptijd van de  
beschikking. 

4. Overgang van PO naar VO:  
Deze overgang wordt altijd gezien als een eerste aanvraag / nieuwe aanmelding.  
Een 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 dat de TLV moet afgeven conform de vigerende wet 

 SO cluster 3 en 4:    SWV dat de TLV moet afgeven conform de vigerende wet  

 SO residentieel (RP*):   SWV van de school waar de leerling voor RP stond ingeschreven,  

óf als dat niet het geval is => landelijk SWV i.g.v. inschrijving bij een SO-school van 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 waartoe de SO-school 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. Een aanmelding is nog geen inschrijving of plaat-
sing; het is het formele startpunt van de afweging hieromtrent. 

8. Verhuizing  
Verhuizing in gelijktijdige combinatie met een eerste of een andere soort TLV-aanvraag kan aanleiding ge-
ven tot discussie, o.a. doordat het dekkend aanbod per SWV kan verschillen en daarmee ook de afweging 
of en welke TLV aan de orde is. Beide betrokken SWV-en kunnen hierin een eigenstandige afweging maken. 
 

         *  RP:  Residentiële Plaatsing (in open so)          GJI: Gesloten Jeugd Instelling       JJI: Jeugd Justitiële Instelling (gesloten) 



   

     Leidraad keuze SWV bij aanvragen TLV versie 3.0 april 2022   blz. 2 van 2 

Gebruik formulier “Aanvraag Toelaatbaarheid S(B)O”  i.g.v. aanvraag bij SWV PO3104, 3105 en 3106 

SCHEMATISCH      =>    TLV SBO en TLV SO cluster 3 en 4 
 

SO: lees SO cluster 3 en 4 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
*  RP:  Residentiële Plaatsing (in open so)          GJI: Gesloten Jeugd Instelling       JJI: Jeugd Justitiële Instelling (gesloten) 

Aanvraag door Aanvraag bij 

ja
School waar de leerling 

ingeschreven staat

SWV dat de eerdere TLV 

verstrekte                               

nee

ja nvt nvt

nee

ja nvt nvt

nee

Leerling afkomstig 

uit RP - JJI - GJI * 
zonder geldige TLV voor 

de gewenste 

schoolsoort

ja ja

Afkomstig uit RP:                                    

SO-school van inschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Afkomstig uit JJI/GJI: 

school van aanmelding

SWV van de school waar de 

leerling vóór                 

plaatsing  RP/GJI/JJI                

was ingeschreven 

Leerling wordt ingeschreven 

in school van landelijk SWV: 

het landelijk SWV

nee nee
Leerling woont in Nederland:                          

SWV waar de leerling woont

SWV waartoe de school 

behoort waar de leerling is 

aangemeld

Leerling 

ingeschreven in sbo 

gaat naar so

ja
School waar de leerling 

ingeschreven staat

SWV van de school waar de 

leerling ingeschreven staat.           

nee

Leerling 

ingeschreven in so 

gaat naar sbo

ja
School waar de leerling 

ingeschreven staat

SWV van de school waar de 

leerling ingeschreven staat.           

nee

Leerling is 

ingeschreven in bao 
ja

School waar de leerling 

ingeschreven staat

SWV van de school waar de 

leerling ingeschreven staat

nee

Leerling woont in 

Nederland
ja School van aanmelding SWV waar de leerling woont

nee School van aanmelding

SWV waartoe de school 

behoort waar de leerling         

is aangemeld

Voortzetting inschrijving 

leerling op dezelfde school       

bij afloop van geldige TLV             

voor die schoolsoort

SBO-(ver)plaatsing                     

van een leerling met                  

een geldige TLV SBO

SO-(ver)plaatsing                     

van een leerling met                  

een geldige TLV SO

Leerling was voor 

plaatsing RP ingeschreven 

bij bao/sbo/so cl 3 en 4  

zonder onderbreking      > 

28 dagen                    /  

leerling is < 28 dagen 

ingeschreven in GJI/JJI

                                          

Afkomstig uit RP:                                                             

SO-school van inschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Afkomstig uit JJI/GJI: 

school van aanmelding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

gebruik formulier  "Aanvraag Herbeoordeling TLV S(B)O"   
i.g.v. aanvraag bij SWV PO3104, 3105 en 3106

plaatsing in (andere) so˗school o.b.v. lopende  TLV 

gebruik formulier  "Vaststelling  Verplaatsing" 

herbeoordeling zittende leerling

nee

nee

gebruik formulier  "Vaststelling  Verplaatsing"   

plaatsing in (andere) sbo˗school o.b.v. lopende  TLV 


