Aan alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs

Harderwijk, 19 mei 2021
Betreft: Uitwerking eenmalige verlenging TLV’s (herindicatie) in verband met landelijke
afspraak

Collega,
Op 21 april 2021 hebben de Sectorraad GO, de PO-Raad, Netwerk LPO en Sectorraad
samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO een brief gestuurd aan alle
samenwerkingsverbanden en scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs (zie
bijlage).
De strekking van de brief is dat samenwerkingsverbanden éénmalig een verlenging kunnen
verlenen op de Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) met een einddatum van 31 juli 2021.
Deze verlenging geldt dan van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022.
Als samenwerkingsverband stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (VO25-09) maken we
gebruik van deze geboden mogelijkheid.
Concreet betekent dit het volgende:
1. Voor leerlingen waarvoor een verlengde inschrijving in het VSO per 1 augustus 2021 voor
maximaal 1 jaar nodig is en nog geen verlengingsaanvraag is ingediend kan een aanvraag
achterwege blijven. De GO-school werkt de eigen administratie bij.
We verwachten daarmee tegemoet te komen aan de wens naar een vermindering van de
administratieve werkdruk in dit bijzondere jaar.
2. Verlengingsaanvragen waarvoor nog geen nieuwe TLV is afgegeven, zullen niet verder in
behandeling genomen worden. De werkwijze zoals in de bijlage “uitwerking” bij genoemde
brief (GO-school werkt de eigen administratie bij) is dan de vervolgstap.
Onze excuses voor het onnodige werk wat er is verricht om deze aanvragen tijdig bij ons in
te dienen.
3. Reeds toegekende verlengingsaanvragen blijven ongewijzigd gelden. Die TLV’s voor
cursusjaar 2021-2022 zijn reeds in bezit van de scholen die hiervoor een aanvraag hebben
ingediend en waarvoor de beschikking is afgegeven.
We maken graag van deze gelegenheid gebruik om deze collega’s te bedanken voor de
vroegtijdige aanlevering van de verlengingsaanvraag.
In bovenstaande gevallen is de school aan zet om de registratie in BRON bij te werken (zie
in eerder genoemde bijlage). Er komt dus geen nieuwe TLV met een looptijd van 1
augustus 2021 tot en met 31 juli 2022.
Voor andere dan voornoemde situaties gelden de navolgende uitwerkingen:
1. Leerlingen in het VSO waarvoor een langer verblijf dan tot en met 31 juli 2022 wordt
voorzien: hiervoor dient een verlengingsaanvraag te worden ingediend conform de
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gebruikelijke werkwijze. Reeds ingediende aanvragen hiervoor zullen via de reguliere
procedure worden verwerkt.
2. Verlengingsaanvragen waarin tevens een wijziging van bekostigingscategorie gewenst is,
dienen te allen tijde te worden ingediend. Daarvoor geldt de éénmalige uitzondering niet.
3. Aanvragen voor TLV’s zien we graag per omgaande tegemoet, zodat deze leerlingen tijdig
een TLV krijgen en inschrijving in de VSO school plaats kan vinden. Aanvragen die na 1 juni
worden ingediend zullen niet gegarandeerd voor de zomervakantie kunnen worden
afgewikkeld.
In geval van een aanvraag leerlingenvervoer door ouders is het meezenden van een TLV
tevens noodzakelijk.
Door de voornoemde eenmalige afwijking, zijn er komend schooljaar leerlingen voor wie er
geen actuele TLV beschikbaar is.
We rekenen op begrip en medewerking van onze collega’s bij de gemeenten op dit punt.
Een afschrift van deze brief en bijlage wordt tevens gedeeld met de gemeenten van ons
samenwerkingsverband (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Putten en
Zeewolde), zodat zij op de hoogte zijn van deze bijzondere situatie.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen via info@leerlingenzorgnwv.nl.
In de verwachting iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gert van de Kamp
directeur
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