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Naar school met een
toelaatbaarheidsverklaring

Hoe werkt het en
bij wie kan ik terecht?

Naar school met een toelaatbaarheidsverklaring
Uw dochter of zoon gaat straks voor het eerst naar school. Het is duidelijk dat uw kind
iets extra’s nodig heeft op school. U zoekt een plek op een school voor speciaal (basis)
onderwijs. Of uw kind heeft extra begeleiding nodig op een reguliere school.
U overlegt dit met de hulpverlenende instantie die uw kind begeleidt.*
Nu heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Hiervoor doet u het volgende:
1. Onderwijsbehoefte van uw kind
Samen met een leidster of hulpverlener* stelt u vast wat de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van uw kind is. Wat heeft uw kind bijvoorbeeld nodig om goed
te kunnen leren? Wanneer voelt uw kind zich prettig? Heeft hij hulp nodig op medisch/
lichamelijk gebied? Wat is belangrijk bij de omgang met anderen? Is er bepaald gedrag dat
vraagt om speciale begeleiding? Is de grootte van de groep belangrijk en waarom?
2. Welke scholen zijn geschikt?
U gaat op zoek naar een school voor uw kind. Dit kan een reguliere basisschool zijn of een
school voor speciaal (basis) onderwijs. Welke school kan de begeleiding bieden die uw kind
nodig heeft? Ook hierbij kan de hulpverlener u helpen.
Twijfelt u of u een goede keuze maakt? Of wilt u graag weten of er nog meer mogelijkheden zijn?
U kunt contact opnemen met een medewerker van het Onderwijsloket. Zij kan u informeren en
helpen bij het maken van een keuze. Het adres en telefoonnummer vindt u op de achterkant van
deze folder.
3. Overleg
U overlegt wie contact opneemt met de door u gewenste school. Dit kunt u zelf doen, maar
ook een hulpverlener.
De school bespreekt met u wat er verder moet gebeuren. Als de school denkt dat zij uw kind
goed kan begeleiden, maakt u samen afspraken over de start op school en de begeleiding.
Denkt u nu al dat uw kind na enige tijd naar een andere (reguliere of speciale) school zal
gaan? Dan spreekt u af wanneer u daarover met deze school zal overleggen.
*JGZ, Kenter Jeugdhulp, De Hartekampgroep, Ons Tweede Thuis, Kleine Maatjes, SDSK,
Antonius (Aloysiusstichting), Integrale Vroeghulp.
Heeft u geen contact met een van deze instanties, dan kunt u contact opnemen met het Onderwijsloket.

4. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
U vult samen met de hulpverlener en met de nieuwe school een formulier in. Dit formulier,
een toelaatbaarheidsverklaring, krijgt u van de hulpverlener. Een TLV heeft uw kind nodig
voor extra hulp op een reguliere school of om naar een speciale school te kunnen gaan.
Dit formulier stuurt de school op naar Ria Robison van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs. Zij belt u op om te vragen of u het eens bent met de plaatsing van uw kind op
deze school.
Als iedereen het eens is met de plaatsing, krijgt u binnen tien werkdagen de TLV van het
Samenwerkingsverband. Na ontvangst van de TLV kan uw kind naar de nieuwe school.
Stap 1: Onderwijsbehoefte

Met de hulpverlener stelt u de onderwijs- en of
ondersteuningsbehoefte vast

Stap 2: Geschikte scholen

Samen met de hulpverlener zoekt u een passende school
voor uw kind

Stap 3: Overleg

U overlegt met de nieuwe school

Stap 4: Toelaatbaarheidsverklaring

U ontvangt een toelaatbaarheidsverklaring en uw kind gaat
naar de nieuwe school

Het Onderwijsloket
Heeft u nog vragen, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het
Onderwijsloket. Het Onderwijsloket is er voor ouders die onafhankelijk advies willen.
- Welke scholen voor speciaal (basis) onderwijs zijn er in de regio?
- Wat zijn de verschillen tussen de scholen?
- Mogen wij extern advies aanvragen?
- Ik wil graag dat mijn kind in de buurt naar school gaat, kan dat?
Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij:
Henriëtte Lemmen of Petra den Boer
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
Tel: 023 5430114
h.lemmen@po-zk.nl
p.denboer@po-zk.nl
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