Wijziging procedure
Almere, 13 december 2021

Betreft: aanpassing procedure verlenging tlv s(b)o en tlv (v)so schooljaar 2021-2022

Samenvatting
Als gevolg van het de huidige situatie omtrent coronavirus COVID-19 heeft Monica Robijns,
directeur bestuurder POA a.i., besloten om ook in schooljaar 2021-2022 af te wijken van de
procedure aanvraag tlv voor sbo en (v)so voor leerlingen die al onderwijs in het sbo en (v)so
volgen.
In dit document wordt eerst de context van de situatie geschetst, wordt het besluit toegelicht en
wordt de aangepaste procedure besproken. Ook wordt kort ingegaan op de wet- en regelgeving
rondom dit onderwerp.
Inleiding
Opnieuw krijgen we bericht dat de situatie in de scholen als gevolge van het virus COVID-19
opnieuw veel vraagt van het personeel. Voortdurend is de spanning aanwezig of docenten wel of
niet kunnen werken i.v.m. besmetting COVID-19 of afwezigheid door quarantaine. Voor leerlingen
in het s(b)o en v(s)o die allemaal aangewezen zijn op een speciaal aanbod vanwege hun
ondersteuningsbehoefte, heeft dit extra veel impact.
We constateren dat het personeel maximale inspanningen levert, dat geldt overigens ook voor alle
andere scholen. Het bevoegd gezag van de sbo en (v)so scholen start in deze periode van het
schooljaar met het indienen van de aanvragen tlv sbo en (v)so, waarbij voortzetting aanbod
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk blijft.
Wet- en regelgeving
Wet op het primair onderwijs:
Het samenwerkingsverband heeft in elk geval tot taak1:
6c: Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school
voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek
van het bevoegd gezag van een school als bedoeld in het tweede lid waar de leerling is
aangemeld of ingeschreven.
WEC2:
Wanneer de termijn van de toelaatbaarheid voor een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs (v)so) afloopt, beoordeelt het bevoegd gezag van de (v)so-school of langer
verblijf op het (v)so noodzakelijk is. Wanneer het bevoegd gezag denkt dat dat nodig is,
vraagt zij opnieuw een tlv aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband
besluit over de toelaatbaarheid tot het (v)so. Het doet dit aan de hand van vastgestelde
criteria en op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
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En wetten.nl - Regeling - Wet op het primair onderwijs - BWBR0003420 (overheid.nl) art 18 a: 6c
WEC artikel 40 nr. 15 wetten.nl - Regeling - Wet op de expertisecentra - BWBR0003549 (overheid.nl)
en procedure aanvraag tlv zie
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Besluit
Monica Robijns, directeur bestuurder POA a.i., heeft besloten om in schooljaar 2021-2022 af te
wijken van de procedure aanvraag tlv voor sbo en (v)so) voor leerlingen die al onderwijs in het sbo
en (v)so volgen.
Motivering
De verstrekkende gevolgen van de pandemie in het onderwijs leidt tot het zoeken naar
mogelijkheden waarbij recht en redelijkheid het uitgangspunt vormen.
Het swv verwacht dat door de bijzondere omstandigheden als gevolg van COVID-19 de meeste
leerlingen in het sbo en (v)so aangewezen blijven op dit extra ondersteuningsaanbod in deze
scholen met een gespecialiseerd aanbod. Een aanvraag tlv voor die leerlingen waar bij de termijn
van de huidige tlv verstreken is, leidt tot werkdruk die op dit moment niet gewenst is. Alle aandacht
moet uitgaan naar het geven van onderwijs binnen de richtlijnen waartoe het ministerie heeft
besloten en waarbij ook opgeroepen is om nog meer oog te hebben voor die kinderen die in
kwetsbare omstandigheden opgroeien.
De noodzaak om uiterst zorgvuldig te handelen in deze bijzondere omstandigheden is groot, we
weten inmiddels dat ook deze pandemie veel impact heeft op de ontwikkeling van leerlingen.
De tijd die vrijkomt door het niet hoeven aanvragen van een tlv voor een zittende leerling, kan nu
onder andere besteed worden aan de leerlingen die overstappen naar een school met een lichtere
vorm van ondersteuning.
Ook is er meer tijd voor de betrokken begeleiders POA en de afdeling Toeleiding om in het
voortraject van een aanvraag tlv goed af te stemmen of een overstap vanuit een reguliere setting
naar een gespecialiseerde school ook echt nodig is.
Aangepaste procedure
De collega’s van de afdeling Toeleiding maken op korte termijn een eerste afspraak met de
directeur/teamleider van de sbo en (v)so school. Het volgende wordt besproken:
 Op welke manier zij in INDIGO de aanvraag voor deze leerlingen moeten activeren,
iedere leerling heeft immers een nieuwe tlv nodig.
 Het belang dat duidelijk is bij de aanvraag dat er overeenstemming met ouders is over
verlenging aanbod sbo, (v)so of pro. Zo ja, dan wordt besproken binnen welke termijn
de nog beoogde doelen bereikt kunnen worden. Het swv geeft daarna een tlv sbo of
(v)so af op basis van dit bestuursbesluit 3.
 Zo niet dan kan het zijn dat de leerling overstapt naar regulier onderwijs4 of dat de
leerling aangewezen is op het aanbod van een andere school met speciale
ondersteuning, waarvoor het noodzakelijk is om een andere soort tlv aan te vragen of
dat er een hulpvraag ligt voor het swv.
- Tevens zal het swv het gesprek voeren over op welke manier we bij een aantal
leerlingen de tijdelijkheid van plaatsing kunnen bewerkstelligen. Wellicht ook over
leerlingen die na deze verlenging kunnen overstappen naar het regulier vo met of
zonder een arrangement
Voor vragen kunt u een mail sturen naar aanvraagtlv@passendonderwijs-almere.nl.
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En wijkt hierbij af van huidige wet-en regelgeving waarover de inspectie geïnformeerd is.
Zie Proces_Overstappen.pdf (windows.net)
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