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Structurele situatie  

 

1. Eerste aanmelding Aanvraag door Afgifte tlv door 

1.1 Leerling is aangemeld bij (v)so-school 

van swv A  en woont in regio swv A. 

School waar de 

leerling is aangemeld. 

Swv van de regio waar de 

leerling woont (swv  A). 

1.2 Leerling is aangemeld bij (v)so -school 

van swv A en woont in de regio van 

swv B. 

School waar de 

leerling is aangemeld. 

Swv van de regio waar de 

leerling woont (swv B). 

1.3 Leerling woont in het buitenland en 

meldt zich aan bij een school in swv A.  

School waar de 

leerling is aangemeld. 

Swv van de school waar 

leerling is aangemeld 

(swv A). 

 

2. Van reguliere of (v)so-school naar 

(v)so-school 

Aanvraag door Afgifte tlv door 

2.1 Leerling woont in regio swv A, zit op 

school in swv A en wordt verwezen 

naar (v)so van swv B.  

Zorgplicht ligt bij 

verwijzende school 

(school swv A). 

Swv van verwijzende 

school (swv A). 

2.2 Leerling woont in regio swv A, zit op 

school in swv A en ouders melden 

kind aan op (v)so-school in swv B. 

Zorgplicht ligt bij school 

waar leerling wordt 

aangemeld (school swv 

B). 

Swv van verwijzende 

school (swv A). 

2.3 Leerling zit op een (v)so-school in 

swv A, woont in regio swv B en wordt 

verwezen naar (v)so in swv B. 

Een nieuwe aanvraag is 

niet nodig omdat de 

huidige tlv geldig blijft 

(tenzij leerling van 

bekostigingscategorie 

wijzigt, dan wel nieuwe 

tlv nodig). Deze is 

landelijk geldig. 

Het swv dat de eerdere 

tlv afgaf, blijft hiervoor 

betalen. 

 

3. Verlenging tlv Aanvraag door Afgifte tlv door 

3.1 Leerling heeft een tlv die afgegeven is 

door swv A, zit op (v)so in swv A en 

heeft een nieuwe tlv nodig. 

School met zorgplicht 

((v)so-school). 

Swv die eerdere tlv ook 

heeft afgegeven (swv A). 

3.2 Leerling heeft een tlv die afgegeven is 

door swv A, zit op (v)so in swv B en 

heeft een nieuwe tlv nodig. 

School met zorgplicht 

((v)so-school). 

Swv die eerdere tlv ook 

heeft afgegeven (swv A). 

 

4. Residentieel geplaatste leerlingen Aanvraag door Afgifte tlv door 
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(open: gehandicaptenzorg, 

jeugdhulpverlening, 

gezondheidszorg) 

4.1 Leerling wordt geplaatst.  Geen aanvraag. Tlv is niet nodig. Swv 

waar de leerling vandaan 

komt betaalt. Als de 

leerling niet stond 

ingeschreven op een 

school, is de woonplaats 

van de leerling 

uitgangspunt.  

4.2 Plaatsing eindigt, ‘normaal’ (v)so is 

een passend vervolg. 

School waar de leerling 

is/wordt aangemeld. 

Als de leerling al een 

geldige tlv heeft, betaalt 

het swv dat deze tlv heeft 

afgegeven. Is er geen 

geldige tlv, dan geeft het 

swv van de school waar 

de leerling onderwijs 

volgde voorafgaand aan 

de plaatsing de tlv af. Als 

de leerling niet stond 

ingeschreven op een 

school, is de woonplaats 

van de leerling 

uitgangspunt. 

4.3 Leerling zat op so/po voordat deze 

naar een instelling ging. Plaatsing 

eindigt en leerling is oud genoeg voor 

het vso.  

School waar de leerling 

is/wordt aangemeld. 

Is een eerste 

aanmelding. Het swv vo 

van de regio waarin de 

leerling woont 

(ingeschreven bij de 

gemeente). 

 

5. Residentieel geplaatste leerlingen 

(justitiële jeugdinrichting (JJI), 

gesloten jeugdzorginstelling 

(GJI)) 

Aanvraag door Afgifte tlv door 

5.1 Leerling wordt geplaatst.  Geen aanvraag Géén tlv nodig, 

rijksbekostiging 

5.2 Plaatsing eindigt, (v)so is een passend School waar de leerling Als de leerling al een 
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vervolg. is/wordt aangemeld. geldige tlv heeft, betaalt 

het swv dat deze tlv heeft 

afgegeven. Is er geen 

geldige tlv, dan geeft het 

swv van de regio waarin 

de leerling woont een 

nieuwe tlv af. 

5.3 Leerling zat op so/po voordat deze 

naar een instelling ging. Plaatsing 

eindigt. De leerling is oud genoeg 

voor het vso en dat is ook een 

passend vervolg. 

School waar de leerling 

is/wordt aangemeld. 

Is een eerste aanmelding. 

Het swv vo van de regio 

waarin de leerling woont 

(ingeschreven bij de 

gemeente). 

 

Overgangssituatie 

 

6. Van (v)so-school naar (v)so-

school 

Aanvraag door Afgifte tlv door 

6.1 Leerling zat op 1-8-2014 met een 

CvI-indicatie op een (v)so-school in 

swv A en wordt verwezen naar 

(v)so in swv B.  

Zorgplicht ligt bij 

verwijzende school 

(school swv A). 

Swv van de regio waar 

de leerling op 1-8-2014 

woonde. 

6.2 Leerling zat op 1-8-2014 met een 

CvI-indicatie op een (v)so-school in 

swv A en ouders melden kind aan 

op (v)so-school in swv B. 

Zorgplicht ligt bij 

school waar de leerling 

wordt aangemeld 

(school swv B). 

Swv van de regio waar 

de leerling op 1-8-2014 

woonde. 

 

7. Aanvraag tlv Aanvraag door Afgifte tlv door 

7.1 Leerling stond op 31-07-2014 

ingeschreven op een (v)so-school met 

een CvI-indicatie die afliep na 01-08-

2014. Heeft een nieuwe tlv nodig. 

- School waar de 

leerling onderwijs 

volgt, als de leerling 

daar blijft. 

- School waar de 

leerling is/wordt 

aangemeld, als er een 

schoolwisseling 

plaatsvindt. 

Swv van de regio waarin 

de leerling woont op 1 

augustus 2014. 

 

8. Residentieel geplaatste leerlingen 

(open) 

Aanvraag door Afgifte tlv door 
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8.1 Plaatsing eindigt, (v)so is een passend 

vervolg. 

School waar de leerling 

is/wordt aangemeld. 

Swv van de regio waarin 

de leerling woont op 1 

augustus 2014. 

 

9. Residentieel geplaatste leerlingen 

(gesloten) - zorgplicht vervalt 

Aanvraag door Afgifte tlv door 

9.1 Plaatsing eindigt, (v)so is een passend 

vervolg. 

Eerste aanmelding: 

school waar de leerling 

is/wordt aangemeld. 

Swv van de regio waarin 

de leerling woont ten 

tijde van aanmelding. 

 


