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Beste bestuurders, IB’ers en zorgcoördinatoren,  

Hierbij wil de CvA van PMT jullie informeren over de werkwijze van de TLV-aanvragen in de maanden 
mei/juni/juli 2021. Deze informatie betreft zowel nieuwe TLV-aanvragen als verlengingen en herindicaties.  
 
Nieuwe aanvragen:  
Met nieuwe aanvragen wordt bedoeld een eerste TLV aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan onderinstroom op het 
SBO en SO of een TLV-aanvraag voor een kind dat op reguliere basisschool is ingeschreven. Voor nieuwe 
aanvragen wordt het TLV-aanvraagformulier (versie 2021) gebruikt. Dit formulier is te vinden op de website 
van PMT. Of klik hier. 
 
Verlengingen: 
Onder verlengingen verstaan we TLV’s waarvan de geldigheidsduur verstrijkt en waarbij de volgende 
aanvraag  voor wat betreft TLV-soort en bekostigingscategorie dezelfde is als de vorige TLV.  
 
Herindicaties: 
Van herindicaties is sprake wanneer het type TLV of de bekostigingscategorie wijzigt: 

 

Huidige TLV: Wordt omgezet naar: 

SBO SO bekostigingscategorie 1, 2 of 3 

SO bekostigingscategorie 1 SBO/SO bekostigingscategorie 2 of 3 

SO bekostgingscategorie 2 SBO/SO bekostigingscategorie 1 of 3 

SO bekostigingscategorie 3 SBO/SO bekostigingscategorie 1 of 2 

  

Voor verlengingen en herindicaties is een nieuw aanvraagformulier te downloaden op de website van PMT. Of 
klik hier.  

Doel van het gebruik van dit formulier is een meer eenduidige samenwerking en vermindering van 
administratieve druk (vnl. voor SO en SBO) door gebruik van eenzelfde formulier voor aanvragen in alle drie 
deelregio's van het SWV. 

De CvA vergadert na de meivakantie nog 7x: 20+27 mei, 3+10+17+24 juni, 1 juli. Uitloop voor aangehouden 
dossiers op 8 juli. De CvA neemt dossiers in behandeling op volgorde van binnenkomst. Als referentiedatum 
wordt 22 april gebruikt. Alle dossiers die op deze datum voor 12 uur ingediend zijn bij het 1-Loket en na 
screening worden doorgezet naar de CvA, zullen door de CvA in dit schooljaar worden afgehandeld. Dossiers 
die na 22 april 12 uur worden ingediend en doorgezet worden naar de CvA, worden geagendeerd zodra de 
“22-april-dossiers” zijn afgehandeld.  

Met SBO en SO scholen kunnen afspraken gemaakt worden om alle herindicaties en verlengingen in 1 CvA-
vergadering te bespreken in aanwezigheid van de zorgcoördinator. SBO en SO scholen die van deze 
gelegenheid gebruik willen maken, worden verzocht z.s.m. contact op te nemen met Gerie Oonk 
(g.oonk@pleinmiddentwente.nl of 06-51899600).  

 

Met vriendelijke groet,  

Commissie voor Arrangementen, PMT. 
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