Automatische verlenging
toelaatbaarheidsverklaringen (tlv's) met
einddatum 31 juli 2021
Beste directies,

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben vernomen via de nieuwsbrief van de
Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO) zijn verschillende partijen,
waaronder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Netwerk LPO en Sectorraad swv vo)
overeengekomen dat tlv’s met einddatum 31 juli 2021 voor leerlingen die staan ingeschreven in het
gespecialiseerd onderwijs automatisch worden verlengd met één jaar. Samenwerkingsverband
VOHW sluit zich aan bij deze afspraak. Het gaat hierbij om een eenmalige lastenverlichting tijdens de
huidige coronapandemie.

Concreet betekent dit dat tlv’s met een door het gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde
einddatum van 31 juli 2021, eenmalig verlengd worden met maximaal één jaar tot 31 juli 2022,
zonder benodigde beoordeling door de samenwerkingsverbanden. Daarna is vooralsnog alles weer
zoals het eerder was. Let op: vso-scholen dienen conform de reguliere procedure wel het OPP van
iedere leerling te evalueren en de (automatische) verlenging voor te leggen aan de leerlingen en/of
ouders/verzorgers.

Deze regeling betekent ook dat er geen nieuwe tlv aangevraagd hoeft te worden voor leerlingen die
op 31 juli 2022 vanuit het vso uitstromen naar een vervolgplek. Voor leerlingen van wie verwacht
wordt dat zij pas na 31 juli 2022 uitstromen zal er volgend schooljaar een nieuwe tlv moeten worden
aangevraagd.

Uitzonderingen
Als gevolg van deze automatische verlenging van tlv’s met einddatum 31 juli 2021 zullen er volgend
schooljaar meer tlv’s zijn met een einddatum van 31 juli 2022 waarvoor mogelijk een verlenging zal
moeten worden aangevraagd. Om de werkdruk bij ons allen zo veel mogelijk te verspreiden
verzoeken we jullie dan ook om de tlv-aanvragen van leerlingen met een verwachte uitstroomdatum
van ná 31 juli 2022, toch dit schooljaar nog bij ons in te dienen (indien de tlv dit schooljaar afloopt).

Op deze manier kunnen wij tlv’s tot einde schoolloopbaan/voor langere duur afgeven, wat werk en
tijd voor alle betrokkenen scheelt in het volgend schooljaar. Zeker daar waar jullie al druk bezig zijn
met de benodigde acties voor de aanvragen en veel aanvragen al (zo goed als) compleet zijn of zelfs
al zijn ingediend.

Ook wanneer leerlingen of ouders het niet eens zijn met de verlenging van de tlv, of wanneer je als
school denkt dat wijziging van de bekostigingscategorie nodig is voor een specifieke tlv, dan staat
niets leerlingen, ouders en scholen in de weg om het samenwerkingsverband alsnog om een
hernieuwde beoordeling van de tlv te vragen gedurende deze periode.

Hoe werkt het?
Om de tlv’s met einddatum 31 juli 2021 automatisch te verlengen tot 31 juli 2022 zijn de volgende
acties nodig:
1. Vso-scholen passen zelf de einddatum van de betreffende tlv’s aan naar 31 juli 2022 in
BRON.
2. Vso-scholen laten het samenwerkingsverband weten dat de einddatum van een tlv is
aangepast door een mail te sturen naar e.smulders@vo-hw.nl onder vermelding van
‘aangepaste einddatum tlv 31 juli 2022’. In deze mail geven de vso-scholen de nummers van
de betreffende tlv’s door.
3. Samenwerkingsverband VOHW houdt een overzicht bij van tlv’s die zijn aangepast en
vergelijkt dit met de informatie in de Kijkglazen. Wij zullen GEEN aanpassingen doen in
Onderwijs Transparant of de gemaakte en getekende besluiten. Alle aanpassingen zijn dus
alleen in BRON (en later Kijkglas) genoteerd en zichtbaar.
We hopen dat jullie met deze brief voldoende zijn geïnformeerd en verzoeken jullie deze functioneel
door te sturen binnen jullie scholen. Als er toch nog vragen zijn kunnen deze natuurlijk gesteld
worden via het mailadres t.leuvekamp@vo-hw.nl.
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