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TLV-aanvraagformulier 

  
Algemene gegevens voor de TLV-aanvraag  
 

Dit betreft een aanvraag voor een:   

☐ TLV- SBO ☐ TLV-SBO herindicatie van TLV-nummer:  

☐ TLV- SO ☐  TLV- SO herindicatie van TLV-nummer: 

 

Dit betreft een aanvraag voor de leerling:  

Achternaam  

Voornaam   

Geboortedatum  

Geslacht ☐ Jongen ☐ Meisje 

 

Gegevens aanvrager/school/instelling waar de leerling nu onderwijs volgt of zorg ontvangt:  

Naam aanvrager  

Functie aanvrager  

Telefoonnummer aanvrager  

E-mail aanvrager  

Naam school/instelling  

Adres school/instelling  

Brinnummer school  

(indien van toepassing) 
 

Bestuur van school/instelling   

Bg.Nr. Bestuur  

Naam BOC-er die zo mogelijk bij 

deze aanvraag betrokken is 
 

E-mail BOC-er  

Is er bij belangrijke gesprekken een 

tolk nodig? Zo ja, welke taal? 
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Handtekening aanvrager (directeur/bevoegd gezag):   

 

Bij ondertekening van dit TLV aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat: 
 ouders/wettelijke vertegenwoordigers volledig zijn meegenomen in het proces tot en met deze TLV-aanvraag;  
 een actueel OPP bij deze aanvraag is toegevoegd waarvan het handelingsdeel door ouders/wettelijke 

vertegenwoordigers is ondertekend. 
 

Plaats:  
 
Datum:  
 
 
 
Handtekening: 
 

 
 

 

Ondertekening ouders ten behoeve van een TLV-aanvraag 
 

Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of TLV-herindicatie aangevraagd voor uw kind. U bent hierover door de 

huidige school/instelling van uw kind geïnformeerd. Het Samenwerkingsverband ziet ouders/verzorgers als gelijkwaardige 

partners. Wij vinden uw mening over deze TLV- aanvraag belangrijk. U kunt uw mening in dit deel van het 

aanvraagformulier toelichten.  

 

Tevens geeft u met de ondertekening toestemming dat leerlinggegevens mogen worden uitgewisseld tussen de school en 

het Samenwerkingsverband. 

 

Toelichting op de TLV-aanvraag:  

 

 

 

 

 

Uw kind thuis:  

Waarover bent u tevreden met 
betrekking tot uw kind thuis? (denk 
ook aan vrije tijd) 

 

Waarover maakt u zich zorgen 
m.b.t. uw kind thuis? 

 

Ontvangt het kind of uzelf nog 
begeleiding/ondersteuning (denk 
aan therapieën, gezinsbegeleiding 
etc.). Zo ja, door wie worden deze 
verzorgd? 

 

 

Uw kind op school/voorschoolse voorziening:  

Wat gaat er volgens u goed op 
school/voorschoolse voorziening? 

 

Wat zijn volgens u de belangrijkste 
uitdagingen/problemen van uw 
kind op school/voorschoolse 
voorziening? 
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Wat is er volgens u nodig om de 
situatie op school/voorschoolse 
voorziening voor uw kind te 
verbeteren? 

 

 

 

Contactgegevens ouders  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  Geheim: 

☐ Ja                                

☐ Nee 

E-mail  

 

 

Ondertekening ouder(s)/wettelijke vertegenwoordigers:  

Hierbij verklaren de ouders/wettelijke vertegenwoordigers  

de TLV-aanvraag voor: 

 

☐ Akkoord                                

☐ Niet akkoord 

Ouder/wettelijke vertegenwoordiger 1*:  

 

 

Naam  

 

Datum  

Handtekening  

Ouder/wettelijke vertegenwoordiger 

2**:  

 

Naam  

Datum  

Handtekening  

 

* Indien ouders gescheiden zijn en beide ouders gezag hebben, dan dienen beide ouders de aanvraag te ondertekenen. 

** Indien niet beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers tekenen (aankruisen hetgeen van toepassing is) 

 

 

 

☐  

Ouder/wettelijk vertegenwoordiger 1, verklaart mede te 

tekenen namens ouder/wettelijk vertegenwoordiger 2, die 

tevens het gezag over de leerling heeft: 

 

Handtekening: 

 

 

☐  

Ouder/wettelijk vertegenwoordiger 1, verklaart alléén het 

ouderlijk gezag te hebben over de leerling die hierbij 

wordt aangemeld. 

 

Handtekening: 

 

 

 
Wettelijke vertegenwoordiger van het kind op een ander adres:  

Naam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  
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Telefoonnummer Geheim: 

☐ Ja                                

☐ Nee 

 

E-mailadres  

Relatie tot het kind Ouder/Voogd/Anders nl.  

 

Heeft (mede) het ouderlijk gezag: 

☐ Ja                                

☐ Nee 

Naam wettelijke vertegenwoordiger: 

 

 

Handtekening 

Plaats en datum: 
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