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Aan: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO 

 Scholen voor gespecialiseerd onderwijs  

 

Betreft : Aanvragen voor verlenging TLV (herindicaties) tot 1 augustus 2021 

Datum : 21 april 2021 

 

 

Beste collega, 

 

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel SO-scholen de administratieve lasten die 

voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van 

pandemie, zijn het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de Sectorraad GO, de PO-Raad en het 

ministerie van OCW met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen.  

 

Samenwerkingsverbanden begrijpen de wens van het gespecialiseerd onderwijs om in deze 

bijzondere tijd te zoeken naar mogelijkheden om de administratieve lasten van scholen, die gepaard 

gaan met verlenging van TLV’s, zo beperkt mogelijk te houden. Veel samenwerkingsverbanden 

hebben hierover al regelingen of maatwerkafspraken gemaakt met scholen waardoor TLV-

verlengingen niet aan de orde zijn, dan wel tijdig en met weinig administratieve lasten kunnen 

worden afgerond. Voor situaties of samenwerkingsverbanden waar dit nog niet het geval is, hebben 

we de volgende algemene afspraak kunnen maken:  

 

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO én VO) kunnen TLV’s, die een door het 

gespecialiseerd onderwijs in BRON geregistreerde einddatum hebben van 31 juli 2021, eenmalig 

verlengen met maximaal één jaar tot 31 juli 2022. Daarna is vooralsnog alles weer zoals het eerder 

was.  

 

Op deze wijze wordt er maximaal tegemoet gekomen aan de wens van het gespecialiseerd onderwijs 

om rust te creëren rond de verlenging van TLV’s en worden zij gedurende de pandemie niet belast 

met extra administratieve lasten, naast de jaarlijkse evaluatie van het OPP. 

Wanneer leerlingen of ouders/verzorgers het niet eens zijn met de verlenging, of wanneer de 

school denkt dat wijziging van de bekostigingscategorie nodig is voor een specifieke TLV, dan staat 

niets leerlingen, ouders/verzorgers en scholen in de weg om het samenwerkingsverband alsnog om 

een hernieuwde beoordeling van de TLV te vragen gedurende deze periode.  

 

Specifiek voor het VSO geldt dat indien een leerling, vanwege met de pandemie samenhangende 

beperkingen in de uitstroom naar arbeid langer binnen het VSO verblijft dan voorzien, dit ook leidt 

tot een langere looptijd van de TLV. Indien daarvoor een verlenging van een TLV nodig is, worden 

samenwerkingsverbanden daar financieel voor gecompenseerd binnen het Nationaal Programma 

Onderwijs. De uitwerking van deze afspraak volgt in de komende maanden.  
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Partijen hebben verder afgesproken om op een ander moment de procedures rond de aanvraag en 

beoordeling van TLV’s breed te willen evalueren. Hierover gaan we in de tweede helft van 2021 met 

elkaar in gesprek. Een uitvraag over dit onderwerp is in voorbereiding.  

 

Een aantal scholen heeft de procedure van de verlengingen al (grotendeels) doorlopen. Voor scholen 

voor wie dit niet geldt  zijn de betrokken partijen blij met de gemaakte afspraken.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Brigitta Gadella  Marieke Dekkers  Wim Ludeke  Anko van Hoepen 

Netwerk LPO   Sectorraad swv vo Sectorraad GO  PO-Raad 

 

 

Bijlage: uitwerking TLV-registratie voor (V)SO-scholen 
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Uitwerking: 

Onderstaand de technische uitwerking van wat in de brief staat. Het houdt in dat de GO-scholen in 

hun leerlingadministratie bij een TLV met einddatum 31.07.2021 en die nog herbeoordeeld of 

verlengd moet worden, de einddatum wijzigt naar 31.07.2022. Naast deze technische aanpassing 

vragen we de GO-scholen het samenwerkingsverband dat die aflopende TLV heeft afgegeven, een 

bericht te sturen van wijziging van einddatum. 

 

De systematiek van registratie van TLV’s en bekostiging bestaat uit:  

 Invoer door een GO-school in het eigen administratiesysteem: TLV-nr, ingangsdatum, einddatum 

en bekostigingscategorie; het administratiesysteem is gekoppeld aan de landelijke BRON. 

 DUO leest de gegevens van BRON op de teldatum en verwerkt de gegevens tot financiële 

beschikkingen voor de school(besturen). De basisbekostiging ontvangt de school o.b.v. de 

inschrijving bij de school, de ondersteuningsbekostiging o.b.v. de TLV-gegevens.  

 DUO houdt de ondersteuningsbekostiging in bij het samenwerkingsverband dat de TLV heeft 

afgegeven. DUO biedt voor samenwerkingsverbanden overzichten van de gegevens -TLV, school, 

samenwerkingsverband- in kijkglazen. (Een samenwerkingsverband is niet zelf aangesloten op 

BRON). 

 

Toepassing van het vervallen van her-indicaties met einddatum 31-07-2021: 

 De GO-school werkt de eigen administratie bij: TLV’s met einddatum 31-07-2021 worden 

gewijzigd in einddatum 31-07-2022. 

 De wijziging is niet nodig als de ingeschreven leerling op 01-08-2021 de school verlaat en 

uitgeschreven wordt. 

 Als de leerling na de zomervakantie nog een (her)staatsexamen aflegt en afhankelijk daarvan 

wel of niet ingeschreven blijft, wordt vóór 01-10-2021 de administratie bijgewerkt. 

 samenwerkingsverbanden zien in de kijkglazen (vaak laat, maar toch) de TLV-gerelateerde 

bekostigingsgegevens op teldatum.  

NB 

 Langer verblijf op m.n. het VSO door pandemie-omstandigheden vraagt meer dan het lezen van 

de kijkglas-gegevens. Er zal daarom in de komende maanden gewerkt moeten worden aan meer 

zicht i.h.k.v. de NPO-toezegging dat er meer geld komt naar samenwerkingsverbanden vanwege 

langer verblijf. 

 De onderwijsinspectie heeft OCW laten weten zich goed te kunnen vinden in de gemaakte 

afspraak. DUO wordt geïnformeerd over de afspraak. 


