
 
 

INDICATIE EN HERINDICATIE TIJDENS CORONACRISIS  
7 april 2020 
 
De samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio FoodValley hebben overleg gevoerd over de 
aanvraagprocedures TLV en herindicatie/heroverweging. Tevens is afstemming gezocht met collega’s 
uit het netwerk Utrecht en omgeving.  
De procedures in het VO zijn verschillend van het PO; daarom stemt het VO met elkaar af.  
 
Na overleg met andere swv-en komen Berséba en Rijn & Gelderse vallei tot de volgende procedure.  
 

INDICATIE TLV 
De gewone procedure wordt gevolgd en waar nodig wordt maatwerk gerealiseerd. Handelingsgericht 
diagnosticeren is in deze tijd van groot belang en helpend in het proces naar een aanvraag TLV.  
Wel wordt de uiterste inleverdatum veranderd.  
Het was: 1 juni en het wordt verschoven naar uiterlijk week 24 (RGV 15 juni, Berséba 10 juni).  
 

 
HERINDICATIE  
We merken dat een gevarieerd beeld te zien is bij herindicaties.  

• Sommige S(B)O scholen hebben hun herindicatie-aanvragen klaar:  
De gewone procedure wordt gevolgd en indien nodig wordt een gesprek online gevoerd.  

 

• Sommige S(B)O scholen hebben hun herindicatie-aanvragen klaar, maar lopen tegen het 
probleem aan dat ouders niet reageren op mail ter ondertekening:  
De herindicaties worden conform normale procedure aangeleverd en indien nodig wordt een 
gesprek vanuit de TLV-deskundige met de school online gevoerd.  
N.B. Het SWV Rijn & Gelderse Vallei stuurt de herindicatie naar ouders met het verzoek deze 
getekend te retourneren.  
N.B. Het S(B)O) bij Berséba stuurt de herindicatie naar ouders met het verzoek deze getekend te  
retourneren.  
Van leerlingen waarvan de handtekening niet verkregen wordt, zal dit hersteld worden zodra 
leerlingen weer naar school mogen.  
 

• Sommige S(B)O scholen moeten nog beginnen.  
Met die specifieke S(B)O scholen wordt overleg gepleegd over twee alternatieven vanuit het swv:  
a. Uiterste inleverdatum wordt verschoven van 24 april naar 1 juni;  
b. Herindicatie wordt voor 1 jaar afgegeven, met als gevolg volgend jaar meer herindicaties.  

 
 
Met vriendelijke groet 
Gert van Roekel, Berséba 
Thea de Graaf, SWV Rijn & Gelderse Vallei  
 


