
 
 
 
 
Procedure herindicatie TLV 
 
Alle leerlingen worden besproken in de CvB van de betreffende SBO- of SO-school.  
Als de TLV afloopt, moet er een herindicatie (nieuwe TLV) worden aangevraagd bij het 
Samenwerkingsverband. 
 
Het initiatief om een leerling te bespreken ligt bij de betreffende school, evenals de verantwoordelijkheid 
voor een tijdige aanvraag. Meer informatie hierover is te vinden in de notitie  
Memo Procedure TLV Aanvraag en Herindicatie/Verlenging TLV. 
 
Het formulier Herindicatie wordt ingevuld voor leerlingen van wie de TLV, 1 augustus volgend schooljaar, 
afloopt en nog niet van school gaan. In de Commissies van Begeleiding (CvB) van de S(B)O-scholen worden 
de te herindiceren leerlingen besproken tussen oktober en februari.  
 
Voor 15 december van elk schooljaar leveren de S(B)O scholen een compleet overzicht in bij de 
secretaresse leerlingenzaken (h.honders@swvrgv.nl). In het overzicht worden alle leerlingen (met groep) 
vermeld die voor een herindicatie in aanmerking komen op 1 augustus van het jaar volgend op 
15 december.  
 
Deze lijst wordt, door de secretaresse TLV Cie, gedeeld met de betrokken Steunpuntcoördinator (SC). De 
SC neemt contact op met de school om te bespreken welke leerlingen eventueel voor terugplaatsing, 
andere onderwijsvorm of een andere bekostiging in aanmerking komen. In geval van andere bekostiging 
bekijkt de SC of hier ook sprake kan zijn van een HGO , vanwege een projectmatige, kortdurende aanpak.  
 
Wat te doen?  
 

1. Als de betreffende leerling in dezelfde onderwijssoort en dezelfde bekostigingscategorie  blijft: 
➢ De CvB vult het formulier Herindicatie in dat op de website van het SWV is te vinden. De 

gedragsdeskundige van de CvB ondertekent en plaatst deze in Kindkans, samen met een 
actueel OPP, inclusief het door ouders ondertekend handelingsdeel.  
De deskundige van de centrale TLV-commissie van het SWV leest de dossiers en ondertekent 
in geval van instemming het herindicatieformulier. De secretaresse leerlingenzaken handelt 
de aanvraag verder af. 

2. Als de betreffende leerling terugstroomt naar het regulier onderwijs; 
➢ De school regelt een gesprek met ouders en SC. Ouders kiezen een reguliere school. De SC 

kan hierin adviseren en ondersteunen. Daarnaast kijkt de SC mee naar de onderwijs-
ondersteuningsbehoeften en hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden op de 
ontvangende school. De SC stelt de secretaresse leerlingenzaken op de hoogte of 
herplaatsing is geslaagd.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Indien een leerling overstapt van SBO naar SO of van SO naar SBO en/of er wordt een andere 

bekostigingscategorie aangevraagd: 
➢ De CvB vult het formulier Herindicatie in dat op de website van het SWV is te vinden. De 

ouders, directeur van de school en gedragsdeskundige van de CvB ondertekenen het 
formulier en deze wordt in Kindkans geplaatst, samen met een actueel OPP, inclusief het 
door ouders ondertekend handelingsdeel.  

➢ De SO/SBO school meldt de plaatsing in Kindkans van de aanvraag bij de secretaresse 
leerlingenzaken. De orthopedagoog en/of de directeur van de betreffende school worden (in 
overleg) uitgenodigd om samen met de betrokken Steunpuntcoördinator en de deskundige 
van de TLV Cie (voorafgaand of aansluitend een reguliere TLV vergadering) deze leerling(en) 
te bespreken.  

➢ Na bespreking van het dossier wordt, indien ook de deskundige van de TLV Cie akkoord gaat 
met de aanvraag, het herindicatieformulier ondertekend door de deskundige van de TLV Cie.  

 
De uiterste inzenddatum voor aanvragen van herindicatie is voor dit schooljaar 30 april 2021.  
De TLV Commissie garandeert dat  behandeling van tijdig ingezonden herindicaties voor de zomervakantie 
is afgerond. T.a.v. herindicaties die na deze datum worden ingediend, kan deze garantie niet worden 
gegeven.  

 


