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Zeist, 1 april 2020
Betreft: Tlv aanvragen komende periode

Beste collega’s,
19 maart hebben jullie een brief ontvangen over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van het SOT in deze
periode van de coronacrisis. Deze brief gaat over het aanvragen van een TLV SBO of SO. Hoe gaat dat nu de scholen
in ieder geval nog tot en met de meivakantie gesloten zijn?
Jullie zijn dezer dagen volop bezig met thuis les geven, ouders helpen, al dan niet opvang van kinderen van
kwetsbare gezinnen, terwijl ook contact met CJG, wijkteam en andere instanties ongetwijfeld aan de orde zullen zijn.
Ongetwijfeld kijken jullie waar mogelijk en noodzakelijk ook naar die kinderen die allicht in aanmerking komen voor
het SBO of het SO. Dan moet dus een TLV worden aangevraagd.
We adviseren jullie dringend daarmee niet te wachten tot de scholen weer open mogen maar dat bij voorkeur nu al
te doen. Zo kan bijtijds naar een geschikte school gekeken worden. Dat helpt leerlingen en ouders, maar ook de
SBO- en SO-scholen.
Dat geldt natuurlijk ook voor de SBO- en de SO-scholen die een verlenging willen aanvragen!
Nu de kinderen thuis zitten zijn sommige van de gewone stappen, zoals observatie, niet mogelijk.
In deze brief informeren we jullie wat we nu in ieder geval nodig hebben om de TLV-aanvraag goed te kunnen
beoordelen.
1.
2.

De tla-tlv procedures (1e aanvraag) zonder observatie of (recent IQ) onderzoek
Ook SO en SBO: wacht niet met verlenging of herziening 2020-2021

1. Aanvraag TLV voor SBO en SO (1e aanvraag) zonder observatie of (recent IQ) onderzoek
Mogelijk is er geen observatie of geen (recent) IQ onderzoek aanwezig. In dit geval kan toch een aanvraag worden
ingediend. Zorg er dan wel voor dat de aanvraag goed en volledig wordt ingevuld.
Zorg dat het groeidocument volledig, concreet en zo actueel mogelijk wordt ingevuld. Behalve dat de problematiek
van de leerling duidelijk moet zijn, moet ook duidelijk zijn beschreven welke extra ondersteuning de school al heeft
geboden en wat het effect hiervan is. Zorg dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling goed
beschreven zijn. Dit hebben de wettelijke deskundigen – gezien deze omstandigheden – minimaal nodig om het
samenwerkingsverband over de aanvraag te adviseren. De deskundigen nemen contact op als aanvulling
noodzakelijk is.
Het kan niet uitgesloten worden dat voor sommige leerlingen niet die informatie en onderzoeksgegevens
voorhanden zijn om een verantwoord besluit op de aanvraag te nemen. Jullie krijgen dat dan natuurlijk te horen.
Het kán dus zijn dat er onderzoek nodig is dat pas weer mogelijk is als de scholen weer open zijn en de situatie weer
betrekkelijk genormaliseerd is. De TLV-aanvraag zal pas dan kunnen worden afgewikkeld.
Hieronder vertellen we wat ingeleverd moet worden in de situatie mét of zonder betrokkenheid SOT.
A. Lopend dossier - SOT is al betrokken
o Groeidocument zo volledig, concreet en zo actueel mogelijk ingevuld tot en met het laatste contactmoment
(fysiek of anders) dat school met de sotter had. De sotter vult het Groeidocument in.
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o
o
o
o
o
o

Handtekeningen ouders en school via scan of foto.
Verslagen van gesprekken gevoerd tijdens ondersteuningstraject (in een bijlage of in het groeidocument).
Overzicht didactische gegevens: LOVS overzicht t/m januari 2020.
SEO gegevens: uit eigen volgsysteem en/of observatie, kindgesprek (datum toevoegen).
Onderzoeksverslagen: voor zover aanwezig bij ouders en school of anders op te vragen.
TLV formulier aanvraag s(b)o – 1e keer (ofwel aanvraag TLV).

Betrokken sotter, school en ouders hebben contact over de TLV-aanvraag.
B. Nieuw dossier – SOT is nog niet betrokken
o Groeidocument (zie ‘downloads’ op www.swvzout.nl) zo volledig, concreet en actueel mogelijk ingevuld.
Lees extra goed wat er bij de verschillende items gevraagd wordt. Formuleer de hulpvraag concreet.
o Handtekeningen ouders en school via scan of foto.
o Overzicht didactische gegevens: LOVS overzicht t/m januari 2020.
o SEO gegevens: uit eigen volgsysteem, observatie door ib (wanneer plaatsgevonden).
o Onderzoeksverslagen: voor zover aanwezig bij ouders en school of anders op te vragen.
o TLV formulier aanvraag s(b)o – 1e keer (ofwel aanvraag TLV)
o Indien externen betrokken zijn: Diagnostische en therapeutische (logo, fysio, spel ed.) rapportages kunnen
opgevraagd worden (ook nu mensen thuis werken). Ouders hebben meestal ook deze verslagen. Richt je op
recente informatie.
Na het indienen van de aanvraag neemt het SOT contact op met de school. Indien nodig volgt een intake met
SOT, school en ouders (bijvoorbeeld via conferencecall of videoconference).

2. Ook SO en SBO: wacht niet met verlenging of herziening 2020-2021
Ook voor het SBO en het SO geldt: wacht niet met een TLV-aanvraag, ook niet als het om een verlenging/herziening
gaat. Graag wijzen wij de SO en SBO nogmaals op het bijzondere TLV-aanvraagformulier voor verlenging/herziening
die gebruikt kan worden.

Tot slot
De wettelijke deskundigen kennen de leerling niet. Jullie informatie is dus essentieel om een goed beeld te krijgen
en te komen tot een verantwoord advies dat recht doet aan de leerling en aan de school. Lees ‘De handleiding voor
het aanleveren van de documenten voor het sot’ (zie ‘downloads’ op www.swvzout.nl).
De instemming van de ouders met de aanvraag kan op verschillende manieren op afstand (gescand, foto enz).1 Stuur
alles in via de beveiligde brievenbus, de blauwe knop op de thuispagina van het SWV.
Vragen
Voor vragen neem gerust contact op met:
-

Annelies Swets Pieters (administratie). Maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op: 030-6915080
Josje Jaasma. Maandag t/m donderdag via 06-45173925. Wordt niet opgenomen, spreek dan niet in maar
stuur een e-mail naar sot@swvzout.nl

Heel veel succes toegewenst en let goed op jezelf en op de mensen om je heen.
Met vriendelijke groet,

René Flippo (directeur SWV) en Josje Jaasma (coördinator SOT)

1

NB Instemming van de ouders met de aanvraag heeft de absolute voorkeur. Maar verplicht is die niet. Stemmen de ouders niet
in, dan biedt het samenwerkingsverband hen de gelegenheid hun zienswijze op de aanvraag te geven.
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