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De uitgangspunten zijn gebaseerd op de wettelijke regeling en overeengekomen uitvoeringsafspraken. 

 

Hoofdregel 

 Een aanvraag TLV moet altijd worden ingediend bij het SWV waartoe de SBO-school behoort waarbij de leer-

ling is aangemeld / waarvoor toelating wordt verzocht / is ingeschreven (i.g.v. herbeoordeling), ongeacht de woon-

plaats van de leerling.   

 Een TLV SBO geeft gedurende de looptijd alléén recht op toelaatbaarheid tot SBO in het SWV dat de TLV 

heeft afgegeven. 

 Het SWV waartoe de SBO-school behoort waar de leerling is ingeschreven, draagt de kosten van de leerling. 

 

Wanneer is verrekening van grensverkeer tussen SWV-en aan de orde 

 Alléén op de gevallen van grensverkeer ná 1-8-2014 is de verplichting tot verrekening van toepassing. 

 Van grensverkeer is alléén sprake als een leerling die is ingeschreven op een basisschool in SWV A wordt 

toegelaten tot een SBO-school in SWV B én er geen sprake is van verhuizing binnen 6 maanden voor of na 

toelating tot het SBO in SWV B. 

 

Eis waaraan voldaan moet worden om achteraf tot verrekening te kunnen komen 

 de beide betrokken samenwerkingsverbanden geven een TLV af;  

 in overleg en samenwerking; 

 waarbij het SWV waartoe de verwijzende basisschool behoort als eerste aan zet is. 

 

Wijze van verrekening 

1. Op basis van t-1; 

2. De ondersteuningsbekostiging P en MI;  

3. Per schooljaar, met het prijspeil van dat schooljaar o.b.v. de oktobercirculaire voorafgaand   

         (voor bedragen zie bijv.  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/kijkdozen- schooljaar-groeiregeling-voor-swv-po-vo-en-vso); 

4. Tussen 2 SWV-en het saldo bepalen van het aantal leerlingen inkomend en uitgaand dat voor verrekening 

van grensverkeer in aanmerking komt, o.b.v. de meest actuele DUO-overzichten en de eigen administratie; 

5. Het saldo verrekenen via facturering; 

6. Uiterlijk voor einde kalenderjaar waarin het schooljaar is geëindigd. 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/kijkdozen-%20schooljaar-groeiregeling-voor-swv-po-vo-en-vso)

