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Procedure verlengingen SWV VO De Langstraat  
 
 
Beste aanvragers verlengingen VSO-scholen, 
 
Mogelijk zijn er leerlingen uit ons samenwerkingsverband wiens toelaatbaarheidsverklaring met 
ingang van 31 juli 2023 afloopt. Graag wil ik u informeren over onze procedure “aanvragen 
verlengingen”.   
 
SWV VO De Langstraat ontvangt graag een mail vóór 1 februari 2023 waarin u aangeeft of en zo ja 
hoeveel aanvragen u dit voorjaar naar verwachting bij ons gaat indienen, inclusief vermelding van de 
bekostigingscategorie en de verwachte aanleverdatum (aanlevering in februari). Alle dossiers dienen 
via het beveiligde systeem Tommy te worden ingediend. Uiterlijk 1 maart 2023 dienen alle 
verlengingen te zijn ingediend.  
  
De dossiers worden zo snel als mogelijk ingepland in de reguliere ACT-vergaderingen. U wordt alleen 
via Teams uitgenodigd als een bekostigingscategorie midden of hoog is aangevraagd. U ontvangt in 
dit geval één week voorafgaand aan de ACT-vergadering een uitnodiging met tijdstip. De dossiers 
met bekostigingscategorie laag worden (in principe) zonder overleg afgehandeld.  
 
Benodigde documenten:  
- Het aanmeld- en handtekeningenformulier moet recent getekend zijn door ouders (zie website 

voor de meest recente versie). Dit is een verplicht document. De handtekeningen mogen 
eventueel ook op een eigen formulier worden ingediend, maar het aanmeldformulier dient altijd 
ingevuld te worden toegevoegd.    

- Een actueel en ondertekend OPP door ouders en school. Het OPP moet recent geëvalueerd zijn 
(in ieder geval in het huidige schooljaar) 
- met een schets van het vervolgtraject en het tijdpad richting uitstroom.  
- ondertekend door een GZ psycholoog, Orthopedagoog Generalist of een daartoe bevoegd 
 persoon, wanneer er sprake is van gestelde diagnoses. Vermeld de functie bij de 
 handtekening, zodat dit voor de ACT duidelijk is.  

- Wanneer er in het vorige advies door de ACT vragen of opmerkingen zijn toegevoegd, dan dient 
hierop een reactie te worden geformuleerd. Dit kan op het aanmeld- en 
handtekeningenformulier.   

- Een recent onderzoeksverslag, wanneer hier sprake van is.  
- Bij een aanvraag voor bekostigingscategorie midden of hoog wordt een goede onderbouwing 

verwacht. Vermeld in het opmerkingenveld in Tommy welke persoon uitgenodigd kan worden 
voor de ACT-vergadering via Teams inclusief e-mailadres.  

 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw mail graag vóór 1 februari 2023 tegemoet.  
Op de site van het Samenwerkingsverband www.swvdelangstraat.nl vindt u onder 
“scholen/besturen”, “downloads ACT” de benodigde documenten.  

http://www.swvdelangstraat.nl/

