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Aanmelding van een leerling die een school voor SBO / SO / of een 
gespecialiseerde voorschoolse voorziening bezoekt: 
 
Aanmelden voor SBO / SO cluster 4: 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV 
2. Toestemming van ouders 
3. OPP/ IHP of Groeidocument. Uit de aangeleverde stukken moet informatie naar voren komen over:  

a.  de ontwikkeling van het kind op alle gebieden (leren; werkhouding; sociaal-emotioneel; lichamelijk). 
b. de ondersteuning die geboden is en het effect van deze ondersteuning. 
c. de visie van ouders op de ontwikkeling van hun kind en passende schoolsetting. 

4. Psychologisch onderzoek indien de primaire zorgen op cognitief gebied liggen. 
5. Indien relevant gegevens aanleveren van: 

a. kinderpsychiatrisch onderzoek 
b. logopedie 
c. fysiotherapie 
d. hulpverlening 
e. medische gegevens 

 
 
Aanmelden voor SO cluster 3 ZML: 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV 
2. Toestemming van ouders 
3. OPP/ IHP of Groeidocument. Uit de aangeleverde stukken moet informatie naar voren komen over:  

a. de ontwikkeling van het kind op alle gebieden (leren; werkhouding; sociaal-emotioneel; lichamelijk). 
b. de ondersteuning die geboden is en het effect van deze ondersteuning. 
c. de visie van ouders op de ontwikkeling van hun kind en passende schoolsetting. 

4. Psychologisch onderzoek niet ouder dan twee jaar. 
5. Verslag / informatie over de zelfredzaamheid. 
6. Indien relevant gegevens aanleveren van: 

a. kinderpsychiatrisch onderzoek 
b. logopedie 
c. fysiotherapie 
d. hulpverlening 
e. medische gegevens 

 
 
Aanmelden voor SO cluster 3 LZK / LG: 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV 
2. Toestemming van ouders 
3. OPP/ IHP of Groeidocument. Uit de aangeleverde stukken moet informatie naar voren komen over:  

a. de ontwikkeling van het kind op alle gebieden (leren; werkhouding; sociaal-emotioneel; lichamelijk; 
zelfredzaamheid). 

b. de ondersteuning die geboden is en het effect van deze ondersteuning. 
c. de visie van ouders op de ontwikkeling van hun kind en passende schoolsetting. 

4. Verslag medisch onderzoek niet ouder dan twee jaar. 
5. Indien relevant gegevens aanleveren van: 

a. kinderpsychiatrisch onderzoek 
b. psychologisch onderzoek 
c. logopedie 
d. fysiotherapie 
e. hulpverlening 
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Aanmelden voor SO cluster 3 EMB: 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV 
2. Toestemming van ouders 
3. Psychodiagnostisch onderzoek niet ouder dan twee jaar waaruit blijkt dat leerling een intelligentiequotiënt 

heeft lager dan 35.   
4. Verslag medisch onderzoek niet ouder dan twee jaar indien leerling een intelligentiequotiënt heeft tussen 

35 en 70 in combinatie met ernstige en complexe lichamelijke beperkingen.  
5. Verslag kinderpsychiatrisch onderzoek niet ouder dan twee jaar indien leerling een intelligentiequotiënt 

heeft tussen 35 en 70 en er daarbij sprake is van gedragsproblematiek als gevolg van ernstige 
psychiatrische stoornissen.  

6. Indien nodig het Groeidocument.  
 
 
Aanmelden voor SO cluster 3 kinderen met IQ<50: 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV 
2. Toestemming van ouders 
3. Psychodiagnostisch onderzoek niet ouder dan twee jaar waaruit blijkt dat leerling een intelligentiequotiënt 

heeft lager dan 50.   
 

 
Aanmelden voor verlenging TLV SO/ SBO (door SBO en SO scholen): 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV 
2. Toestemming van ouders 
3. OPP/ IHP of Groeidocument. Uit de aangeleverde stukken moet informatie naar voren komen over:  

a. de ontwikkeling van het kind op alle gebieden (leren; werkhouding; sociaal-emotioneel; lichamelijk). 
b. de ondersteuning die geboden is en het effect van deze ondersteuning. 
c. de visie van ouders op de ontwikkeling van hun kind en passende schoolsetting. 

4. Onderbouwing Commissie van Begeleiding van de reden van aanvraag indien dit onvoldoende uit OPP/ 
IHP/ Groeidocument naar voren komt. 

5. Indien relevant gegevens aanleveren van: 
a. kinderpsychiatrisch onderzoek 
b. psychologisch onderzoek 
c. logopedie 
d. fysiotherapie 
e. hulpverlening 
f. verslag informatie over de zelfredzaamheid  

 
  
Aanmelden voor omzetten TLV SBO afgegeven door samenwerkingsverband andere regio: 
1. Formulier algemene gegevens voor aanvraag TLV   
2. Toestemming van ouders 
3. De reeds afgegeven TLV. 
3.    Een korte verklaring ondertekend door ouders en school dat er geen twijfels zijn dat het huidige 
onderwijstype (SBO) passend is voor de leerling 
 
Zie ook de volgende bijlagen bij het Groeidocument: 

Introductie van het Groeidocument  

Schrijfwijzer Groeidocument 

Richtlijnen beschrijving zelfredzaamheid 

Beoordelingskader voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring 

 

Zie de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl 

http://www.swvamsterdamdiemen.nl/

