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Belangrijk is onderstaande vragen en antwoorden te lezen in combinatie met de informatie uit de
‘Handreiking Informatie en adviezen invoering landelijke tlv sbo’. Veel van de gestelde vragen
hebben feitelijk betrekking op algemene regels en procedures rondom de afgifte van een
toelaatbaarheidsverklaring. Informatie daarover is te vinden in het document ‘toegang tot
gespecialiseerd onderwijs’.

1. Welke tlv moet de sbo school registreren?
De sbo school moet per leerling maar één tlv registreren, namelijk de tlv die de juiste geldstroom op
gang brengt. De juiste geldstroom is een geldstroom vanuit het samenwerkingsverband dat de
leerling in eerste instantie geïndiceerd heeft voor het sbo. Als een leerling oorspronkelijk afkomstig is
uit een ander samenwerkingsverband dan waar het nu schoolgaand is, dan is de juiste tlv dus een tlv
die door het oorspronkelijke samenwerkingsverband is afgegeven. Deze moet worden geregistreerd
in het LAS.
2. Wat te doen als er twee geldige tlv’s zijn?
Als gevolg van bepalingen over ‘grensverkeer’ moesten er in het verleden twee tlv’s worden
afgegeven aan leerlingen afkomstig uit het ene samenwerkingsverband en schoolgaand in het andere
samenwerkingsverband. Het kan dus zo zijn dat een sbo school in het bezit is van twee geldige tlv’s.
De sbo school registreert dan de geldige tlv van het oorspronkelijke samenwerkingsverband. Dit mag
met het tlv nummer dat op de eerder afgegeven tlv-beschikking staat. De sbo school kan het
betreffende samenwerkingsverband ook vragen de lopende tlv om te nummeren. De inhoud van de
tlv blijft dan ongewijzigd, maar de tlv krijgt een nieuw nummer volgens het nieuwe format. Dit
omnummeren is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
3. Wat te doen als er alleen een geldige tlv is van het samenwerkingsverband waar de leerling nu
schoolgaand is, terwijl de leerling wel afkomstig is uit een ander samenwerkingsverband?
In dit voorbeeld is er sprake van de situatie dat er nog maar één geldige tlv is, namelijk die van het
samenwerkingsverband waar de leerling thans schoolgaand is, terwijl er wel een ander
oorspronkelijk samenwerkingsverband is dat financieel verantwoordelijk moet zijn. Dan zijn er ooit
twee tlv’s geweest, maar die van het oorspronkelijke samenwerkingsverband is er niet meer. Er is
kennelijk geen verlenging in gang gezet. Dit moet alsnog hersteld worden. Want de tlv afgegeven
door oorspronkelijke samenwerkingsverband moet geregistreerd worden om de juiste geldstroom op
gang te brengen.

Omdat er wel een geldige tlv is van het samenwerkingsverband waar de leerling schoolgaand is,
adviseren we deze situatie pragmatisch aan te pakken. Wet- en regelgeving voorzien niet in
gedetailleerde instructies voor deze bijzondere situatie als gevolg van de vereenvoudiging van de
bekostiging. Daarom formuleren wij dit pragmatische advies. Het oorspronkelijke
samenwerkingsverband geeft ambtshalve een tlv met een nieuw nummer af. Die tlv komt inhoudelijk
overeen met de lopende, geldige tlv van het samenwerkingsverband waar de leerling schoolgaand is.
Desgewenst kan op de tlv vermeld worden dat het gaat om een ambtshalve verstrekking, in verband
met de vereenvoudiging van de bekostiging. Dit advies betekent dus dat we adviseren niet de hele
procedure (met deskundigen e.d.) door te lopen. Dit is verdedigbaar, omdat er als er geen sprake zou
zijn van de vereenvoudiging van de bekostiging, ook geen inhoudelijk afwegingsmoment aan de orde
zou zijn. Als deze ambtshalve afgegeven tlv afloopt, wendt de sbo school zich opnieuw tot het
oorspronkelijke samenwerkingsverband met de vraag een nieuwe tlv af te geven. Dan vindt
inhoudelijke beoordeling plaats.
4. Wat te doen als er geen geldige tlv is?
Als er geen geldige tlv is, is er sprake van een onwettige situatie. Sbo leerlingen mogen alleen worden
ingeschreven met een geldige tlv. Zonder een geldige tlv kan er niet geregistreerd en/of
omgenummerd worden. En komt er dus geen (juiste) geldstroom op gang. De Handreiking richt zich
niet op deze situaties. Want de situatie dat er geen geldige tlv is, staat in principe los van de
verplichting tlv’s sbo landelijk te gaan registreren en van nummers volgens een bepaald format te
voorzien. Maar waarschijnlijk is het wel geconstateerd in dit registratie- en omnummerproces.
In de beantwoording van deze vraag gaan we dus in op de situatie dat er geen geldige tlv is. We
beperken ons daarbij tot de leerlingen die schoolgaand zijn in het samenwerkingsverband waar de
sbo school gevestigd is, maar afkomstig zijn uit een ander samenwerkingsverband.
In deze situaties vraagt de sbo school een tlv aan bij het oorspronkelijke samenwerkingsverband (het
andere swv genoemd in de vorige zin). Er zal dan sprake zijn van wat in het dagelijkse taalgebruik
genoemd wordt verlenging of herindicatie. Begrippen die de wet niet kent. Formeel gesproken is het
een nieuwe tlv, met bijhorende inhoudelijke verplichtingen. De nieuwe tlv kan bijvoorbeeld 1-1-2022
als ingangsdatum hebben. Ook is, uit pragmatisch oogpunt, verdedigbaar dat de tlv qua looptijd
aansluit op een eerder afgegeven, maar inmiddels verlopen tlv. De geldigheidsduur van de tlv start
dan bijvoorbeeld ergens in 2021, of 2020. De afgiftedatum is wel per heden (de ondertekening van
de tlv wordt dus niet geantidateerd). Dit kan bijvoorbeeld toegepast worden bij leerlingen die 1-82022 de school gaan verlaten en waarvan het LAS op grond van wet- en regelgeving wel eist dat de
minimale looptijd een jaar is.
5. Moet elke tlv in de leerlingenadministratie van een sbo school geldig zijn?
Ja. Zie pagina 53 van het handboek van DUO.
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6. Kunnen een sbo school of een samenwerkingsverband afwijken van de Handreiking?
De Handreiking benoemt op twee plaatsen opties. In de eerste plaats op pagina 6. Dit betreft het
tempo van omnummeren, waarbij de keus is elke tlv direct een nieuw nummer volgens het nieuwe
format te geven (wat de voorkeursvariant van het ministerie is), of dit te doen bij verlenging c.q.
herindicatie. Dit laatste mag dus ook en verspreidt de administratie lasten.
In de tweede plaats op pagina 7. Hier worden opties en motieven genoemd om, in lijn met de nu nog
bestaande regeling grensverkeer, af te wijken van de basisregel dat het oorspronkelijke
samenwerkingsverband altijd financieel verantwoordelijk is voor de leerling. Andere afwijkingen
benoemt de Handreiking niet. En het Steunpunt passend onderwijs adviseert ook dringend deze niet
te creëren.
7. Wanneer eindigt het grensverkeer en op welke manier?
De term grensverkeer heeft te maken met het feit dat in de oude situatie samenwerkingsverbanden
onderling de bekostiging moesten verrekenen als er sprake was van een leerling die schoolgaand
werd op een sbo school in een ander samenwerkingsverband dan het oorspronkelijke
samenwerkingsverband. In de nieuwe situatie lopen alle kosten via DUO. Verrekening van
grensverkeer door samenwerkingsverbanden zelf bestaat per 1 januari 2023 niet meer. De laatste
periode waarover samenwerkingsverbanden grensverkeer verrekenen is augustus - december 2022,
de eerste vijf maanden van het schooljaar 2022-2023. Vanaf januari 2023 regisseert DUO de
geldstromen.
De verrekening van het grensverkeer over deze vijf maanden voert het samenwerkingsverband
volledig identiek uit aan de werkwijze in de afgelopen jaren. De betaling betreft echter geen
schooljaar meer, maar een periode van vijf maanden.
8. Hoe handelt DUO als er ongeldige tlv’s worden geregistreerd?
Deze vraag staat uit nog uit bij DUO. Het antwoord wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
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