
Aan:     VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOB, CNV, FVoV, Ouders en Onderwijs, LAKS, Ingrado, Lesco,  

  KoersVO, Simea, Vivis, Netwerklpo.  

 
    6 april 

Beste bestuurders,  
 
Hierbij een zesde bulletin met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs.  
 

Een Corona-onderwijsbulletin 
Dit bulletin verschaft informatie en antwoorden op specifieke vragen. U kunt deze mail gebruiken 
om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar de Q&A’s op de site 
van de Rijksoverheid.  
 
In het vervolg van dit zesde bulletin vindt u informatie over: 

• De aanpak met betrekking tot kwetsbare leerlingen;  
• Inspectie: toezichtsbeleid tot de zomer; 
• Vragen met betrekking tot de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen. 

 
Kwetsbare leerlingen  

De afgelopen weken is in het onderwijs een enorme inspanning geleverd om binnen korte tijd goed 
afstandsonderwijs te organiseren, maar ook om kwetsbare leerlingen een plek of extra 

ondersteuning te  bieden. In de bijgevoegde Kamerbrief van afgelopen vrijdag is nader uitgewerkt 
welke initiatieven er lopen om alle kwetsbare kinderen in Nederland in beeld te krijgen, en zo nodig 
een plek op school of op een andere locatie gevonden kan worden. In de brief wordt ook nader 
ingegaan op de vele initiatieven die nu lopen rond de kwaliteit van het afstandsonderwijs.  
 
Het toezichtsbeleid tot de zomer aangepast 
Ook de Inspectie van het onderwijs past haar werkzaamheden aan de situatie aan. Daar waar dat 

nodig is en ook mogelijk, lopen toezichtstrajecten in de periode tot de zomervakantie door. Zie 
voor meer informatie het bericht dat de inspectie hier op haar eigen site over heeft gepubliceerd.  
 
Vragen met betrekking tot de afgifte van TLV’s 
Verschillende partijen hebben zorgen geuit over het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen 
(TLV). De zorg is dat samenwerkingsverbanden niet in staat zouden zijn om in deze situatie tijdig 

te besluiten over nieuwe aanvragen voor en (in het geval van het SO) het verlengen van bestaande 
toelaatbaarheidsverklaringen. Bijvoorbeeld omdat ze niet op tijd de informatie kunnen krijgen die 

ze nodig hebben om een besluit te nemen. Daarbij is het nu extra lastig dat scholen met vele 
samenwerkingsverbanden te maken hebben.  
 
De zorgen zijn gewisseld met de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden: Netwerk 
LPO en Koers VO. Zij geven aan dat veel samenwerkingsverbanden de afgelopen jaren echt 

stappen hebben gemaakt. Stappen om zaken te digitaliseren en automatiseren, de procedures 
effectiever in te richten en om TLV’s voor een langere periode af te geven. Zij zien in deze situatie 
alleen maar extra aanleiding om, in belang van leerlingen en scholen, slim, gepast en effectief om 
te gaan met het verzamelen van informatie. Ze zullen hun leden daartoe oproepen. Waar nodig 
kunnen samenwerkingsverbanden scholen bijstaan, tijdelijk afwijken van wet- en regelgeving en 
geven ze een TLV af op basis van een incompleet dossier. Dit alles om geen vertraging te 
veroorzaken en zo min mogelijk te belasten. Het dossier zal waar nodig later worden aangevuld.  

 
Afgesproken is dat daar waar het onverhoopt toch stroef loopt, dat gemeld kan worden door de 
vertegenwoordigers van de scholen aan de vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden. 
Wij houden goed contact met LECSO, Vivis, Simea, de sectorraad Praktijkonderwijs, de PO-raad, 
netwerk LPO en Koers VO. 
 

Overig 
Er komen bij u vast heel veel vragen binnen. Wij proberen alle informatie zoveel mogelijk te 
bundelen en beschikbaar te stellen via Q&A’s op rijksoverheid.nl.  
 
De aanpak van deze crisis vraagt ook van OCW veel werk en soms improvisatie. Schroom niet om 
ons te benaderen bij vragen, of voor feedback. Dat kan via de bekende contactpersonen en 
kanalen.  

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/04/02/inspectie-past-toezicht-tot-de-zomervakantie-aan

