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Deze handreiking kan je op twee manieren gebruiken

Deze handreiking geeft (achtergrond)informatie over aanstaande veranderingen 

en geeft een specifieke werkinstructie voor een categorie leerlingen die daarbij 

speciale aandacht behoeft. De werkinstructie is in het groene kader op bladzijde 3 

van deze handreiking opgenomen. Je kan het gebruik van deze handreiking 

beperken tot alleen het benutten van die werkinstructie, of er breder gebruik van 

maken en ook van alle (achtergrond)informatie kennis nemen. 

Tlv’s sbo worden voortaan landelijk geregistreerd, dat vraagt om acties van de 

sbo scholen en het samenwerkingsverband

Sbo scholen gaan per teldatum 1-2-20221 hun tlv’s uitwisselen met het ROD 

(Register Onderwijs Deelnemers (voorheen BRON)). Bij deze uitwisseling 

koppelen zij elke leerling aan een bepaald samenwerkingsverband. Op basis van 

deze registratie bepaalt DUO welk samenwerkingsverband de sbo school de 

ondersteuningsbekostiging voor de leerling moet gaan betalen. De registratie 

van de leerling door de sbo school heeft dus financiële consequenties voor het 

samenwerkingsverband. Daarom is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Eén 

bepaalde categorie leerlingen moet hierbij speciale aandacht krijgen. Deze 

bespreken we op pagina 3 van deze handreiking.

De veranderingen zijn een gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging in 

het primair onderwijs 

De landelijke registratie van tlv’s sbo vloeit voort uit de vereenvoudiging van 

de bekostiging primair onderwijs. De uitwisseling van tlv’s sbo met het ROD 

gaat verlopen via de leerlingadministratiepakketten van de sbo scholen (ESIS, 

ParnasSys, etc.). Uit de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs vloeien 

nog enkele veranderingen voort die betrekking hebben op het sbo. Sbo-scholen 

en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po hebben hier mee te 

maken. Hieronder bespreken we deze veranderingen en geven adviezen over een 

te volgen werkwijze.

1  Vanaf 2022 vindt de jaarlijkse leerlingentelling (teldatum) niet meer plaats op 1 oktober, maar op 1 februari.
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Het samenwerkingsverband als regisseur

Sbo scholen, en vaak ook hun besturen, zijn zich over het algemeen nog niet 

van bewust van het feit dat zij tussen nu en 1 februari 2022 een administratief 

probleem (met forse financiële consequenties) op moeten lossen. Ons advies 

is dat het samenwerkingsverband in dit proces het voortouw neemt en strakke 

regie gaat voeren op het informeren, het communiceren, het instrueren en 

het controleren. Zeker in de richting van de sbo-scholen die in het eigen 

samenwerkingsverband zijn gevestigd of waar meen veel grensverkeer mee heeft.

Om te beginnen maakt het samenwerkingsverband de sbo scholen 

en hun besturen bewust van het feit dat er werk aan de winkel is. Het 

samenwerkingsverband vraagt de sbo scholen een contactpersoon voor dit 

proces aan te wijzen. Deze contactpersoon wordt er verantwoordelijk voor dat 

binnen de sbo school op 1 februari 2022 alle werkzaamheden juist, volledig en 

tijdig zijn uitgevoerd. Als een schoolbestuur meerdere sbo scholen heeft, kan ook 

gewerkt worden met één contactpersoon op bestuursniveau, die het verder regelt 

binnen de eigen organisatie.

Tlv sbo volgens een vast format

Een tlv sbo is op dit moment nog vrij naar vorm en duur. Vanaf 1 februari 2022 

geldt een verplicht format, dat overeenkomt met dat voor het so. De specificatie 

is te zien in onderstaande afbeelding. Een tlv sbo wordt landelijk geldig. Er is dus 

geen sprake meer van grensverkeer sbo. Dat is een echte vereenvoudiging.

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING PERIODE GEGEVENS

Datum ingang tlv De datum waarop de tlv geldig wordt.

Swv-nummer Het administratienummer volgens de 

Basisregistratie Instellingen (BRIN) van 

het swv welke de tlv van de leerling heeft 

afgegeven.

Beschikkingsnummer tlv Het nummer dat door het swv is afgegeven 

voor het registreren van de tlv van de 

leerling.

Toelichting:

• pos 1 t/m 6 = nummer van het swv;

• pos 7 = koppelteken;

• pos 8 t/m 11 = jaartal van afgifte;

• pos 12 = koppelteken;

•  pos 13 t/m 17 = volgnummer met  

voorloopnullen.

Toelaatbaar verklaard tot SBO

Datum eind tlv De laatste datum waarop de tlv geldig is 

(dit is altijd 31-07-EEJJ).
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In het beschikkingsnummer is geen ruimte voor de letters so of sbo. Sommige 

samenwerkingsverbanden hebben daarom besloten hun tlv’s sbo altijd met een 

5 te laten beginnen, zodat in één oogopslag aan een tlv nummer kan worden 

gezien of het so of sbo betreft (de eerste tlv’s sbo krijgen dan de nummers 50001, 

50002, 50003, etc.).

Vanaf 1 februari 2022 moet het nieuwe format en dus het nieuwe nummer 

gebruikt worden. Het samenwerkingsverband kan dat bijvoorbeeld ook al op 

1 januari 2022 introduceren. Naar verluidt zijn de leerlingadministratiepakketten 

vanaf dat moment gereed voor registratie van oude en nieuwe tlv nummers.

Financiële werkwijzen so en sbo worden identiek

Sinds de invoering van passend onderwijs kennen we een logisch stelsel: de 

overheid betaalt voor elke leerling de basisondersteuning aan de betreffende 

school. En als er sprake is van een leerling op een school voor gespecialiseerd 

onderwijs (sbo, so, pro, lwoo, vso) betaalt het samenwerkingsverband het 

tweede deel van de bekostiging, de ondersteuningsbekostiging. Nu betaalt 

de overheid aan het sbo nog rechtstreeks de eerste twee procent van de 

ondersteuningsbekostiging. Dit wordt dus gelijk getrokken met alle andere 

vormen van gespecialiseerd onderwijs; het samenwerkingsverband gaat ook 

voor alle sbo leerlingen de ondersteuningsbekostiging betalen. Dit kost het 

samenwerkingsverband meer geld, daarom wordt de bekostiging van het 

samenwerkingsverband met het benodigde bedrag opgehoogd. Het effect voor 

het samenwerkingsverband is per saldo nul (meer baten, meer lasten). Ook voor 

de sbo school is er geen effect, men krijgt nu de ondersteuningsbekostiging van 

de ene kant (rechtstreeks van de overheid), straks van de andere kant (uit het 

budget van het samenwerkingsverband, doorbetaald via DUO aan de betreffende 

school).

DUO gaat de ondersteuningsbekostiging aan de sbo scholen betalen, uit de 

budgetten van de betreffende samenwerkingsverbanden

Net als nu al bij het so gebeurt, gaat DUO alle ondersteuningsbekostiging sbo 

verrekenen. Nu moeten de samenwerkingsverbanden po dit voor het aantal 

sbo-leerlingen boven de 2% nog zelf doen. Het wordt administratief dus 

gemakkelijker. Dit loopt alleen goed als bij elke leerling duidelijk is, bij welk 

samenwerkingsverband de ondersteuningsbekostiging in rekening gebracht 

moet worden. Vanaf 1 februari 2022 gaat dit in principe foutloos, doordat het tlv 

nummer aan een vast format voldoet (zie bovenstaand).

Tlv’s met een oud nummer mogen op en na 1 februari 2022 gebruikt worden

Bij de leerlingtelling van 1 februari 2022 hebben (vrijwel) alle sbo leerlingen 

nog een oud tlv nummer. Op 7 juni 2021 heeft de minister een brief geschreven 

aan alle besturen van sbo scholen en samenwerkingsverbanden, die ingaat 

op de veranderingen die in deze handreiking aan de orde zijn. Daarin staat dat 

geadviseerd wordt alle tlv’s zo snel mogelijk een nieuw nummer te geven, maar 

dat ook de oude nummers met ROD (voorheen BRON) uitgewisseld kunnen 

worden. Voorwaarde hierbij is dat ze uniek zijn en uit het nummer blijkt welk 

samenwerkingsverband de tlv heeft afgegeven.
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De categorie sbo leerlingen die speciale aandacht behoeft: leerlingen uit een 

ander samenwerkingsverband

Als een sbo-leerling afkomstig is uit een ander samenwerkingsverband, moet dat 

andere samenwerkingsverband voor deze leerling betalen. In de huidige situatie 

verrekenen sbo-scholen en samenwerkingsverbanden dit onderling, op eigen 

initiatief (‘grensverkeer’). In de toekomst lopen alle geldstromen via DUO. Nu 

DUO op teldatum 1 februari 2022 voor de eerste keer gaat vaststellen bij welk 

samenwerkingsverband een sbo-leerling in rekening gebracht moet worden, is het 

belangrijk dat dit goed vastligt in de leerlingenadministratie van de sbo school, 

want dan worden de juiste gegevens uitgewisseld en komt de juiste geldstroom 

op gang. Uitgezocht moet dus worden welke sbo-leerlingen aan een ander dan 

het eigen samenwerkingsverband gekoppeld moet worden. De werkinstructie in 

onderstaand kader heeft hier betrekking op. Geadviseerd wordt deze te volgen. 

Mogelijke alternatieven worden verderop besproken.

Werkinstructie ‘Ander samenwerkingsverband financieel verantwoordelijk’ 

1.  Bepaal aan de hand van de (voorlopige) leerlingenlijst per 1 februari 

2022 welke leerlingen uit een ander samenwerkingsverband afkomstig 

zijn. Gebruik hiervoor kennis vanuit de school en informatie vanuit het 

samenwerkingsverband. In dit verband gebruiken we de term ‘het meest 

oorspronkelijke samenwerkingsverband’, het samenwerkingsverband 

waar de leerling de eerste sbo beschikking kreeg. (November, december 

2021)

2.  Stel per leerling die in stap 1 geïdentificeerd is vast of er voor deze 

leerling nog een geldige tlv van het andere samenwerkingsverband 

aanwezig is. Zo ja, voer deze tlv in januari 2022 in, in de 

leerlingenadministratie van de sbo-school. Zo nee, ga naar stap 3. 

(November, december 2021)

3.  Vraag bij het betreffende samenwerkingsverband een tlv in het nieuwe 

format aan voor deze leerling, met het verzoek deze in de eerste helft 

van januari 2022 af te geven. (December 2021, begin januari 2022) 

4.  Voer deze nieuwe tlv uiterlijk 1 februari 2022 in, in de 

leerlingenadministratie van de sbo school. Ga na of er ook een tlv 

van het eigen samenwerkingsverband in de leerlingenadministratie 

geregistreerd was voor deze leerling, zo ja verwijder deze.  

(Omstreeks 1 februari 2022).

Ad.1 Dit zijn leerlingen die hun schoolloopbaan gestart zijn binnen 

het andere samenwerkingsverband (op een bao, sbo of so-school) 

en op een bepaald moment ingeschreven zijn op een sbo school 

binnen jouw samenwerkingsverband. Of woonachtig zijn in een ander 

samenwerkingsverband en als vierjarige direct zijn ingestroomd in jouw 

sbo-school. 
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Het is mogelijk, maar niet verplicht direct met nieuwe nummers te gaan werken

Op pagina 2 is aangegeven dat oude nummers onder voorwaarden die komende 

jaren gebruikt mogen worden voor de uitwisseling met het ROD. Een oud nummer 

verdwijnt als de leerling de sbo-school verlaat en uitgeschreven wordt, of als de 

tlv afloopt. De verlengde tlv wordt dan in het nieuwe format afgegeven.

In theorie is het ook mogelijk begin 2022 al tlv om te nummeren. Dit 

minister propageert in zijn eerder genoemde brief deze werkwijze ook. Het 

samenwerkingsverband voorziet de sbo scholen in januari 2022 dan van 

een zogenaamde omnummerlijst. Deze lijst kent twee kolommen: nummer 

oude tlv > nummer nieuwe tlv. Het voordeel van deze werkwijze is dat de 

leerlingenadministratie van de sbo school per 1 februari 2022 alleen nog maar 

nummers in de nieuwe stijl bevat. Dit vergemakkelijkt controles. Maar zoals gezegd, 

dit hoeft niet. De oude nummers kunnen ook in gebruik blijven totdat een tlv 

verlengd moet worden. Dit geeft in januari 2022 iets minder administratieve last.

Eerst de oude teldatum goed afronden, dan met de nieuwe aan de slag

Belangrijk is dat de sbo school eerst de teldatum 1 oktober 2021 goed afrondt 

(bestaande werkwijze). In principe voor 15 oktober, eventuele correcties 

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 december 2021. Vervolgens start de 

voorbereiding voor teldatum 1 februari 2022. Verwacht mag worden dat systemen 

als ParnasSys en ESIS uiterlijk 1 januari 2022 ingericht zijn op de nieuwe situatie.

De sbo school legt in januari 2022 de (nieuwe) tlv nummers juist, volledig en tijdig 

vast in de leerlingenadministratie. De sbo school moet de gegevens van teldatum 

1 februari 2022 voor 1 april 2022 uitwisselen met het ROD. Sbo scholen worden 

gefaseerd aangesloten en krijgen bericht wanneer uitwisseling mogelijk is.
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Controleren en eventueel corrigeren

Na 1 april 2022 wordt een nieuw Kijkglas gepubliceerd, waarin wordt weergegeven 

welke tlv-beschikkingsnummers worden toegekend aan de swv’s en de scholen. 

Zo kan gecontroleerd worden of alle tlv’s kloppen. Onduidelijk is nog of en zo ja 

hoe er een procedure komt om eventuele geconstateerde fouten te herstellen. 

En wat de consequenties van die fouten voor bekostiging en afdracht sbo 

ondersteuningsbekostiging zijn in 2023.

Uitzonderingssituaties bij het bepalen of er sprake is van een ander 

samenwerkingsverband dat financieel verantwoordelijk is

De werkinstructie, in het bovenstaande groene kader, gaat uit van de toekomstige 

regels bij het bepalen van de vraag welk samenwerkingsverband financieel 

verantwoordelijk is. In de toekomst zijn de werkwijzen rondom tlv’s so en sbo 

identiek, namelijk zoals de regels ten aanzien van het so al gelden sinds de 

invoering van passend onderwijs: het verwijzende samenwerkingsverband draagt 

de kosten, tenzij dat dat er niet is dan geldt de woonplaats van de leerling. 

De huidige regelgeving ten aanzien van het sbo wijkt licht af, als er sprake is 

van een verhuizing binnen zes maanden is er geen sprake van grensverkeer. En 

regionaal zijn soms afwijkende afspraken gemaakt. Men kan er voor kiezen deze 

nog even eenmalig toe te passen bij het beantwoorden van de vraag welke tlv 

per 1 februari 2022 leidend moet zijn. We schetsen ze, maar geven geen advies, 

omdat de keus afhankelijk is van regionale omstandigheden en visie.

Zoals de grensverkeer regeling nu is

In deze variant worden de leerlingen die binnen zes maanden binnen het 

samenwerkingsverband waar de sbo school gevestigd is zijn komen wonen 

beschouwd als eigen leerlingen. Zo werkt de grensverkeer regeling nu ook.

Alsof er geen grensverkeer is

Er zijn samenwerkingsverbanden die nu onderling hebben afgesproken geen 

grensverkeer te verrekenen. Zij kunnen afspreken dat het tlv nummer gaat gelden 

van het swv waar de leerling schoolgaand is.

Tijdelijk en pragmatisch

Voor de beschreven varianten, en andere die bedacht kunnen worden, geldt 

dat er over enkele jaren geen grensverkeer sbo leerlingen meer zullen zijn. De 

te verdelen kosten zijn dus tijdelijk van aard en van voorbijgaand aard (jaarlijks 

afnemend). Dat pleit er voor zo pragmatisch mogelijk te werk te gaan. Dit 

adviseren we nadrukkelijk.

Ook bij de keus voor het toepassen van een bepaalde uitzonderingssituatie kan 

een regisserende rol van het samenwerkingsverband van groot belang zijn. Het 

samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld helpen scherp te krijgen met welke 

afspraken in het verleden werd gewerkt, wat de ‘grensverkeer leerlingen’ zijn, 

bijvoorbeeld met behulp van een eigen tlv administratie en/of Kijkglas 5 van DUO. 
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STEUNPUNT PASSEND ONDERWIJS

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, 

schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en 

voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. 

Meer informatie? Kijk op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

