Protocol toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraag zonder instemming van ouders
Vastgesteld BO 18-10-2014

1. inleiding
Binnen het SWV hebben besturen en scholen afgesproken ouders en leerlingen actief te betrekken
bij de stappen die gezet worden in het kader van de aanvraag van extra onderwijsondersteuning.
Uiteraard geldt dit ook wanneer het gaat om de aanvraag van een TLV. Toch kan het voorkomen, dat
ouders en de basisschool geen overeenstemming kunnen bereiken over de noodzaak tot de
verwijzing van de leerling naar het SBO of SO1. Voor de school moet het dan mogelijk zijn zonder de
toestemming van ouders een TLV aan te vragen. Onderstaand protocol is op een dergelijke situatie
van toepassing, waarbij er waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de positie van ouders.

2. protocol
1. School betrekt ouders zo veel mogelijk bij de afwegingen rond het bepalen van de beste
leeromgeving van de leerling. De school doet daar in het leerling dossier (groeidocument) verslag
van.
2. Wanneer de school definitief besluit een TLV-aanvraag in te dienen, waar ouders niet mee
instemmen, worden de ouders hierover schriftelijk geïnformeerd. De mededeling gaat vergezeld
van (een kopie) van het dossier, dat de school van plan is over te dragen aan het SWV.
3. De ouders hebben ten minste 4 weken de tijd om te reageren. Na 4 weken kan de school deze
leerling aanmelden voor een TLV.
4. De aanvraag van de TLV door de school gaat vergezeld van een schooldossier, waarin een
volledige procesbeschrijving en de correspondentie met de ouders is opgenomen. Wanneer
ouders niets van zich hebben laten horen op het aangekondigde voornemen van de school tot
aanvraag TLV, is dit ook opgenomen in het dossier. De ouders krijgen een kopie van definitieve
aanvraag en het dossier toegestuurd. Ingeval van een web-based groeidocument met
inlogmogelijkheid voor de ouder, is de afwijkende visie van de ouders opgenomen in het dossier
of is duidelijk dat zij niet hebben willen reageren. De school draagt zorg voor het volledig
informeren van het SWV.
5. Conform de vastgestelde TLV-procedure, vraagt het SWV advies aan bij twee deskundigen en
beslist het over de TLV-aanvraag.
6. Het TLV-besluit wordt verstuurd naar de aanmeldende school en naar de ouders. In het besluit
wordt meegedeeld dat ouders, indien zij het oneens zijn met het besluit van het SWV, bezwaar
kunnen maken bij het SWV of bij de landelijke bezwaaradviescommissie.
Adres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT.
Website:http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/landelijkebezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-sbovso/
Informatie voor ouders: http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
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Het dit kan ook voorkomen bij de verwijzing van SBO naar SO.

