
ER IS EEN NIEUWE BESCHRIJVING PROCESGANG TLV IN ONTWIKKELING 

Bron: Notitie inrichting en ondersteuning SWV Rijn & Gelderse Vallei vanaf 1 augustus 2018 
TLV Procesgang 
SC = Steunpunt Coördinator 
SL = Secretaresse Leerlingenzaken 

ACTIELIJN ADMINISTRATIEVE LIJN TIJDLIJN 

SC is door school 
betrokken; afspraak is 
TLV aanvragen 

SC plaats leerling op agenda TLV 
in onze digitale werkomgeving 

In overleg met school wanneer is 
dossier gereed en datum agenda 
beschikbaar 

School plaatst dossier in 
Kindkans 

 Uiterlijk 10 dagen voor afgesproken 
geplande vergaderdatum 

SC controleert dossier op 
inhoud1 en SL 
controleert dossier of 
technisch2 compleet  

Dossier compleet: SL meldt in 
Kindkans dat dossier in 
behandeling wordt genomen en 
noemt datum vergadering.  
Dossier niet compleet: SL meldt 
dat dossier nog niet in 
behandeling wordt genomen en 
meldt reden.  

6 dagen voor geplande 
vergaderdatum  
 
STARTDATUM voor afhandeling  = 
datum dossier compleet. 

Bespreking TLV 
commissie vergadering 

Advies: toekenning of afwijzing 
of aanhouding (extra info nodig) 

Steunpunt Coördinator meldt advies 
(onder voorbehoud) binnen 2 dagen 
aan school  

 SL stelt TLV en TLV adviesbrief 
of TLV afwijzing/aanhouding op 

10 dagen na TLV vergadering 

 1e TLV-deskundige controleert 
brief 

2 weken na TLV vergadering 

 Directeur tekent TLV en TLV 
adviesbrief of TLV 
afwijzing/aanhouding 

20 dagen na TLV vergadering 

 SL stuurt originele adviesbrief 
en TLV aan ouders en kopie 
adviesbrief aan aanvragende 
school . 
SL zet TLV en TLV-adviesbrief in 
Kindkans 
SL zet aanmelding op TLV 
afgegeven.  

3 weken na TLV vergadering 
 

  En dossier moet 6 weken3 na 
startdatum afgehandeld zijn.  

 

 
1 Inhoudelijk compleet: is het OPP voldoende ingevuld; zijn bijlagen relevant en actueel. 
 
2 Technisch compleet: aanvraag formulier aanwezig, getekend door directeur en ouders (wettelijk gezag). 
   OPP (groeidocument + planning) aanwezig getekend door ouders en directeur (wettelijk verplicht). 
 
3 Als er extra informatie nodig is/aangeleverd moet worden, mag 4 weken extra gerekend worden vanaf      
   startdatum; dus totaal 10 weken na dossier compleet. 


