
 

 
  

Planning vervolgaanvragen voor SO en SBO 

 
Voor vervolgaanvragen voor toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs (TLV SO of TLV 
SBO) geldt de volgende planning:  
 

• Informeren in december 

Uiterlijk op 20 december laten de scholen voor speciaal (basis)onderwijs via e-mail aan de 

ACTA weten:  

o hoeveel vervolgaanvragen zij verwachten voor een periode van langer dan 1 

schooljaar (dus met een einddatum na 31-07-2024); 

o hoeveel vervolgaanvragen zij verwachten met een looptijd van 1 schooljaar (dus voor 

het schooljaar 2023-2024); 

o hoeveel twijfelgevallen ze verwachten (vervolgaanvragen waarvan de looptijd nog 

onduidelijk is en/of voor hoeveel kinderen nog niet duidelijk is of zij teruggeplaatst 

kunnen worden in het reguliere onderwijs).  

• Vervolgaanvragen met looptijd van 1 schooljaar 
Vervolgaanvragen met de looptijd van 1 schooljaar (dus voor het schooljaar 2023-2024 en 
met einddatum 31-7-2024) dienen uiterlijk op 24 januari 2022 compleet aangeleverd te 
worden. 
 

• Vervolgaanvragen voor langer dan 1 schooljaar  

Vervolgaanvragen met een periode langer dan 1 schooljaar dienen uiterlijk op dinsdag 14 

maart 2023 compleet binnen te zijn.  

Benodigde documenten bij de aanvraag 

Vervolgaanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen kunnen scholen indienen via TOP dossier. De 
volgende documenten moeten hierbij in ieder geval aangeleverd worden:  

• Een recent ontwikkelingsperspectief (maximaal één jaar geleden geëvalueerd) 

• Deel 2 van het ontwikkelingsperspectief 

Het handelingsdeel moet actueel geëvalueerd zijn en voor akkoord door de 

ouders van het kind en de school ondertekend zijn.  

• Kopie van eerder afgegeven TLV 

• Indien aanwezig: verslag CvB bespreking 

Let op: als niet alle benodigde documenten ingediend worden, dan duurt het langer voordat de 
aanvraag in behandeling genomen kan worden! Zorg daarom voor een volledige aanvraag die alle 
van de boven vermelde documenten bevat.  
 
 
 
 

https://zuiverc-my.sharepoint.com/personal/andrea_zuiver-c_nl/Documents/Klanten/SWV%20PO%2030%2006/ACTA/inlog.leerwinst.eu


 

 
  

Data vergaderingen ACTA 2022-2023 

 

Datum vergadering 
ACTA  

Uiterlijke 
indiendatum 
aanvraag 

Vervolgaanvragen TLV SBO en SO 

13 september 5 september  

27 september 13 september  

11 oktober 27 september  

1 november 18 oktober  

15 november 1 november  

29 november 15 november  

13 december 29 november  

10 januari 20 december  

24 januari 10 januari  

7 februari 24 januari Vervolgaanvragen met de looptijd van 1 schooljaar 
(dus voor het schooljaar 2023-2024 en met 
einddatum 31-7-2024) dienen uiterlijk op 24 januari 
2023 compleet aangeleverd te worden. 

28 februari 14 februari 
 

14 maart 28 februari  

28 maart 14 maart Een vervolgaanvraag TLV SBO en SO voor een 
periode langer dan 1 schooljaar dient uiterlijk op 
dinsdag 14 maart 2023 compleet aangeleverd te 
worden.  

11 april 28 maart  

9 mei 18 april  

23 mei 9 mei  

6 juni 23 mei  

20 juni 6 juni  

4 juli 20 juni = uiterlijke datum voor alle aanvragen voor de vakantie. Voor de 
aanvragen die na deze datum binnenkomen kunnen we niet garanderen dat 
deze voor de zomervakantie besproken worden. 

 

 
 


