
 

 
Bijlage F 
 

Toelaatbaarheid concrete uitwerking    OP 2020-2024  
 
1. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SBO 

a. Het ondersteuningsteam van de verwijzende school is leidend bij de beslissing over 
duur van de eerste toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal basisonderwijs; 

b. Het ondersteuningsteam of CVB van de school waar de leerling op enig moment staat 
ingeschreven is leidend bij de beslissing tot al dan niet verlengen van een 
toelaatbaarheidsverklaring. 

c. Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal basisonderwijs worden voor 
leerlingen vanaf groep 3 in principe afgegeven voor onbepaalde tijd (tot datum 
schoolverlaten). Voor plaatsing in groep 1 of  2 kan de toelaatbaarheid ook voor 2 
jaar worden afgegeven zodat na die twee jaar beoordeeld kan worden of SBO nog 
steeds het juiste aanbod heeft voor de leerling. 

d. Toelaatbaarheid voor een SBO+ aanbod heeft de duur van één jaar. Na dat jaar wordt 
opnieuw gekeken welk aanbod passend is. 

e. De mogelijkheid tot terugplaatsing naar het regulier basisonderwijs wordt, ongeacht 
het soort toelaatbaarheidsverklaring, tenminste elke drie jaar geëvalueerd aan de 
hand van het OPP; 

f. Beredeneerd kan worden gekozen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor 
bepaalde tijd. Het ondersteuningsteam geeft in dat geval aan wat het beoogde doel 
van het tijdelijke verblijf is. 

g. Aan het einde van een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring wordt altijd in eerste 
instantie bezien of terugplaatsing in het regulier onderwijs realistisch en wenselijk is. 

 
2. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO  

a. Het ondersteuningsteam van de verwijzende school is leidend bij de beslissing over 
duur, de bekostigingscategorie en het soort speciaal onderwijs van de eerste 
toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal onderwijs; 

b. Het ondersteuningsteam van de school waar de leerling op enig moment staat 
ingeschreven is leidend bij de beslissing tot al dan niet verlengen van een 
toelaatbaarheidsverklaring. 

c. Toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs worden in principe 
afgegeven voor onbepaalde tijd (tot datum schoolverlaten). 

d. De mogelijkheid tot terugplaatsing naar het regulier of speciaal basisonderwijs wordt, 
ongeacht het soort toelaatbaarheidsverklaring, tenminste elke drie jaar geëvalueerd 
aan de hand van het OPP; 

e. Beredeneerd kan worden gekozen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor 
bepaalde tijd. Het ondersteuningsteam geeft in dat geval aan wat het beoogde doel 
van het tijdelijke verblijf is. 

f. Aan het einde van een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring wordt altijd in eerste 
instantie bezien of terugplaatsing in het regulier onderwijs realistisch en wenselijk is. 

g. Lid 2d en 2f zijn niet van toepassing op leerlingen die behoren tot de zogenaamde 
‘rechtstreekse instroom’ 

 



 

3. SECOND OPINION, ZIJ-INSTROOM EN ONDER-INSTROOM 
a. In het geval van een structureel meningsverschil tussen ouders en school over de in 

te zetten ondersteuning, kan gebruik worden gemaakt van een inhoudelijke second 
opinion (in samenwerking met samenwerkingsverband Dordrecht PO). 

b. In het geval een leerling vanuit een ander samenwerkingsverband instroomt, wordt 
het deskundigenadvies verzorgd door een door het samenwerkingsverband 
samengesteld deskundigenorgaan, de toelaatbaarheidcommissie (TLC) bestaande uit 
wettelijke eerste en tweede  deskundigen.  
Dit orgaan voert tevens de vanuit SWV Drechtsteden PO te verzorgen second 
opinions voor samenwerkingsverband Dordrecht PO uit. 

c. In het geval dat een leerling vanuit een niet-schoolse setting het 
samenwerkingsverband instroomt wordt gesproken over onder-instroom. Er wordt 
een aanmeldprocedure vanuit de instelling naar het SWV gestart wanneer er gerede 
twijfel is of de toekomstige leerling een passend onderwijsaanbod kan ontvangen bij 
plaatsing in het regulier basisonderwijs. 
(Zie procedureschema) 
Het door de instelling aangeleverde dossier wordt door de TLC beoordeeld om een 
toelaatbaarheid SBO of SO af te kunnen geven. 
Bij ontbrekende informatie zijn wellicht contacten met ouders, instelling en mogelijk 
ontvangende school nodig en eventueel ook aanvullende observaties en 
onderzoeken. 
 

4. TOETS TOELAATBAARHEIDSAANVRAAG 
a. de aanvraag wordt zowel procedureel (Loket) als inhoudelijk getoetst (TLC). De 
criteria vormen een bruikbare checklist die per dossier wordt langsgelopen. 
b. In geval van onder- of zij-instroom toetst de toelaatbaarheidscommissie van het 
SWV de aanvraag en adviseert het SWV om wel/niet een TLV af te geven. Dit wordt in 
een formulier kenbaar gemaakt met korte onderbouwing. 
 

5. TOELAATBAARHEIDSAFGIFTE 
a. ouders en school/instelling ontvangen de toelaatbaarheidverklaring, deze is 
opgesteld volgende de wettelijke vereisten. 
 

 


