Factsheet sbo, (v)so, lwoo en pro
grensverkeer en verhuizing
In deze factsheet leest u wat de afspraken zijn voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij
grensverkeer en verhuizing. We maken daarbij onderscheid tussen het speciaal basisonderwijs (sbo),
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro).

1. Toelaatbaarheidsverklaring sbo bij
grensverkeer en verhuizing

Wetsartikelen
Wet passend onderwijs, artikel 40, WPO:
• Lid 8

Uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat de systematiek

Hierin staat dat een leerling niet eerder wordt toegelaten tot het

voor de lichte ondersteuning, waaronder het sbo, blijft zoals het nu

sbo dan nadat het swv waar de sbo-school toe behoort de leerling

is. Voor grensverkeer en verhuizing betekent dat:

toelaatbaar heeft verklaard.

• Als het samenwerkingsverband (swv) voor het sbo een tlv afgeeft,
blijft dat samenwerkingsverband betalen (overdracht), ook als

WPO, artikel 125
• Lid 1

een leerling naar een sbo-school van een ‘buur’samenwerkings-

Hierin staat dat het swv per sbo-leerling een bedrag dat wordt

verband gaat. Qua proces moet ook het ‘nieuwe’ swv aangeven

vastgesteld in een ministeriële regeling overdraagt naar de

dat het de leerling toelaatbaar verklaart tot het sbo, alleen
ontvangt het daar dan de middelen voor van het ‘oude’ swv.
Dit noemen we grensverkeer.

sbo-school binnen of buiten het swv.
• Lid 4
Hierin staat dat de overdracht van het swv naar de sbo-school

• Deze overdracht geldt niet bij verhuizing. Als ouders verhuizen

niet plaatsvindt als een leerling wordt toegelaten binnen 6

binnen 6 maanden voor of na de toelating tot het sbo, melden

maanden voor of na een verhuizing van de ouders van een

zij hun kind aan bij een (speciale) basisschool in de nieuwe regio.

woning buiten het gebied van het swv van de sbo-school naar

Deze school moet een passend aanbod doen. Voor plaatsing in

een woning binnen dat gebied.

het sbo is een tlv van dat (nieuwe) swv nodig. Dat is ook het swv
dat moet betalen voor de extra ondersteuning/de plaatsing in
het sbo.
• In de overgangssituatie vanaf 1 augustus 2014 geldt dat de huidige

2. Toelaatbaarheidsverklaring (v)so bij
grensverkeer en verhuizing

verplichtingen van de wsns-samenwerkingsverbanden vervallen,
dus ook de verplichtingen tot verrekening met de andere
samenwerkingsverbanden voor de sbo-leerlingen.
Op 1 augustus 2014 betaalt een swv (alleen) voor alle leerlingen die
op de sbo-scholen in het samenwerkingsverband staan ingeschreven. Na 1 augustus 2014 moet een swv ook voor leerlingen gaan
betalen als die een tlv voor het sbo krijgen en naar een sbo-school
van een ‘buur’samenwerkingsverband gaan (zie punt 1).

• Bij zowel grensverkeer als verhuizing geeft het swv dat de eerste
tlv heeft afgegeven een nieuwe tlv af als de looptijd is verstreken.
• Uitgangspunt hierbij is dat het verwijzende swv betaalt voor
plaatsing in het (v)so en dat er geen prikkels van uitgaan om een
korte looptijd van de tlv vast te stellen.
• Dit betekent dat als een leerling verhuist naar de andere kant van
het land het oorspronkelijke swv blijft betalen, totdat er sprake is
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van een nieuwe aanmelding (bij overgang van primair naar

worden afgegeven door het swv dat de tlv in het 10e/12e lid heeft

voortgezet onderwijs).

verstrekt.

• Als (v)so-plaatsing na een verhuizing niet meer het meest passende aanbod is, kunnen met het samenwerkingsverband waar de
leerling naartoe is verhuisd afspraken worden gemaakt over een
ander passend aanbod. Gaat de leerling na de verhuizing met
extra ondersteuning naar het regulier onderwijs, dan wordt dit

3. Toelaatbaarheidsverklaring pro en
aanwijzing op lwoo bij grensverkeer en
verhuizing (geldig vanaf 1 januari 2016)

door het nieuwe samenwerkingsverband bekostigd.
• Uitgangspunt is dat een tlv voor het pro en een aanwijzing op het

Wetsartikelen
Wet passend onderwijs, artikel 40, WEC:
• Lid 10 (voor so) en 12 (voor vso)

lwoo landelijk geldig is.
• De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro wordt steeds
bekostigd door het swv waar de leerling op dat moment naar

Hierin staat dat het swv voorafgaand aan de plaatsing in het (v)so

school gaat, zowel bij grensverkeer als bij verhuizing naar een

een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) moet afgeven voor een

andere woonplaats.

leerling die is aangemeld bij/verwezen naar een school voor (v)so.
Dit is ook het swv dat moet betalen als de tlv wordt afgegeven.
• Lid 11 (voor so) en lid 13 (voor vso)

• Deze keuze heeft de volgende redenen:
° Er zijn in elk swv scholen die lwoo en pro aanbieden.
° Leerlingen gaan doorgaans direct na de basisschool naar een

In deze leden staat welk swv de tlv moet afgeven. Er zijn 2

school die lwoo of pro aanbiedt. Er stromen zeer beperkt

mogelijkheden:

leerlingen op een later moment naar deze schoolsoorten.

1. Het swv van de reguliere school die de leerling heeft verwezen

Hierdoor is er veel minder sprake van leerlingen die overstap-

2. Het swv waarin de leerling woont. Dit geldt als de leerling

pen naar een andere school dan in het (v)so. De aanvraag voor

voorafgaand aan de aanmelding niet op een andere school

lwoo of pro wordt over het algemeen ook gedaan door de

stond ingeschreven (bij de eerste aanmelding in het po/vo en

school die lwoo of pro aanbiedt.

voor leerlingen uit het buitenland).
• Lid 14

° Het voorkomt een ingewikkelde verrekening tussen samenwerkingsverbanden.

Hierin staat dat voor een leerling die, met een nog geldige tlv, van

• Bovenstaande rond de tlv voor pro en de aanwijzing op lwoo is

de ene (v)so-school naar de andere gaat, niet eerst een nieuwe tlv

vastgelegd in een conceptwetsvoorstel dat op internet heeft

aangevraagd hoeft te worden.

gestaan ter consultatie en dat binnenkort aan de Raad van State

• Lid 15
Hierin is de herindicatie van een leerling geregeld. Deze moet

wordt aangeboden.
De verwachte datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.

