
 

   
 

PROCEDURE HERINDICATIE SO:  
 
Periode actie:                                   door: 
December   lijst opvragen leerlingen met herindicatie voor augustus volgend jaar secr. ll  
 
Januari   overzichten ontvangen        secr. ll  
 
Eind januari   overzichten doorsturen aan betreffende steunpunt- 

coördinatoren en scholen                  secr.ll. 
 

Begin februari  lijst wordt doorgenomen. 1             school/SC 
 
31 maart  een actueel OPP van alle te bespreken leerlingen is   school 
 

in Kindkans geplaatst.                              
Begin februari                 Een overzicht van leerlingen waarvoor een overleg (OT) met   school/SC 

ouders/verzorgers, school en SC nodig is, is gemaakt.  
  

16 mei                               alle OT’s hebben plaatsgevonden 
 
15 mei                               voor alle leerlingen waar een verlenging TLV wordt gevraagd    school 
                                           is een formulier herindicatie 2 toegevoegd in Kindkans   

bij het dossier van de betreffende leerling. 
 

15 – 30 juni TLV wordt gemaakt en voor handtekening aan     school/secr. ll 
orthopedagoog school gestuurd en bij ontvangst  
getekende TLV voorgelegd aan directeur voor  
handtekening akkoord.   
      

30 mei                               dossiers waar de commissie TLV advies over moet uitbrengen               school 
                                           staan in Kindkans en overzicht is naar secr. ll gestuurd    
 
Periode juni tot zomervakantie: alle herindicatie die geen automatische verlenging  secr. ll  
 hebben gekregen worden besproken in de TLV commissie en bij positief advies 
 wordt TLV gemaakt en voorgelegd aan directeur.      

 
1leerlingen waar zowel door ouders/school en SC geen wijzigingen van onderwijs voor nodig is krijgen 
automatische verlenging (dus 3x nee). 
leerlingen waar een wijziging voor wordt gevraagd worden in een overleg (OT) met ouders/school of SC 
besproken. 
Bij overeenstemming in het OT gaat er een advies naar de bestuurder/directeur school en wordt er actie 
ondernomen om het gegeven advies uit te voeren.  
Bij geen overeenstemming wordt de leerling op een TLV agenda geplaatst en door de deskundige van de TLV 
commissie besproken. Er wordt een advies uitgebracht aan de directeur van het SWV.   
2 In Kindkans wordt een formulier herindicatie bij kopje Formulieren toegevoegd die automatisch naam en 
adresgegevens van de leerling invult (mogelijk nog meerdere velden) Deze kun je downloaden en opslaan en 
daarna met handtekeningen toevoegen in Kindkans bij het dossier van de leerling.   


