
 

RSV Breda versie 08-01-2016 

 

AANVRAAGFORMULIER 
 
S.v.p. aankruisen welke van de volgende aanvragen het betreft: 
           1 Toelaatbaarheidsverklaring vso 
           2 Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs 
           3 Arrangementsverklaring aanwijzing lwoo 
           4 Arrangementsverklaring specifieke school 
           5 Arrangementsverklaring opdc / rebound 
 
Deze aanvraag wordt in behandeling genomen indien deze is voorzien van een volledig ingevuld en ondertekend groeidocument. 
 
 

Leerling (conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen) 

Achternaam, voorvoegsels  

Voornamen (voluit)  

Roepnaam  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

Geslacht (Man/Vrouw)  

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)  

Burgerservicenummer  

 
Aanvragende school 

Naam school  

Brinnummer vestiging  

Huidige tlv/arrangementsverklaring  Nummer:                                                                              Afloopdatum: 

 

Ondertekenaars 

Naam en functie  

Handtekening 
 
 
 

Naam en functie  

Handtekening 
  
 
 

Naam en functie    

Handtekening 
 
 
 

  
 
1 Bij aanvraag tlv vso te ondertekenen door gemandateerde namens bevoegd gezag aanvragende school en 2 deskundigen. 
2a Bij aanvraag tlv pro te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag van de  aanvragende school en door 1 
deskundige. Indien de aanvrager geen praktijkschool is ook door gemandateerde van het bevoegd gezag van de praktijkschool. 
2b Bij aanvraag tlv pro bij plaatsing in het vmbo te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag van de  
plaatsende school en door gemandateerde van het bevoegd gezag van de praktijkschool en door 1 deskundige.  
2c Bij aanvraag tlv pro i.h.k.v. de bijzondere regeling te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag van de 
aanvragende school en door gemandateerde van het bevoegd gezag van de praktijkschool en door 1 deskundige.  
3 Bij aanvraag arrangementsverklaring aanwijzing lwoo te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag van 
de aanvragende school en door 1 deskundige. 
4 Bij aanvraag arrangementsverklaring specifieke school te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd gezag 
van de  aanvragende school en door 1 deskundige.  Indien dit geen specifieke school is ook door gemandateerde van het bevoegd 
gezag van de specifieke school. 
5 Bij aanvraag van een arrangementsverklaring opdc /rebound te ondertekenen door gemandateerde namens het bevoegd 
gezag van de  aanvragende school en door 1 deskundige. 


