
 
 

Procedure herindicaties zittende S(B)O-leerlingen naar TLV 
 

Het toezichtskader van de onderwijsinspectie stelt dat het samenwerkingsverband een procedure 

opstelt waarin de beschikkingen van zittende leerlingen in de periode van augustus 2014 tot en met 

juli 2016 omgezet worden in een TLV. Dit document voorziet hierin. 

De leden van de MDC zullen met de afzonderlijke scholen in gesprek gaan om te inventariseren over 

hoeveel leerlingen het gaat. Op basis van deze aantallen wordt in overleg vastgesteld hoe de 

geleidelijke toestroom van dossiers geregeld gaat worden. 

Welke leerlingen 
In schooljaar 2014-2015 moeten in ieder geval de volgende leerlingen geherindiceerd worden door 

de MDC: 

- Alle leerlingen in het SBO met een tijdelijke beschikking, die afloopt per augustus 2015; 

- Alle SO/SBO-leerlingen waarvan de huidige indicatie afloopt per augustus 2015. 

- Alle leerlingen die eind schooljaar 2014-2015 een DL van 40 hebben (m.a.w.: de leerlingen  

waarvan uitstroom verwacht wordt per juli 2017). Dat maakt het immers mogelijk om tijdig 

eventuele terugplaatsing te realiseren. 

De overige leerlingen worden geleidelijk verdeeld over de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 

aangemeld bij de MDC voor een TLV, in overleg met SO- en SBO-scholen.  

Aan te leveren documenten 
De volgende gegevens dienen kort en bondig ingevuld aangeleverd te worden:  

1. Het aanmeldformulier, voorzien van de juiste handtekeningen. 

2. Het ontwikkelingsperspectief met evaluatiegegevens. 

3. Beschrijving van de onderwijsbehoeften van de leerling op de IVO velden. 

4. Conclusie of huidige school nog altijd de best passende plaats is voor deze leerling (m.a.w. 

motivering voor verlenging TLV). 

5. Bij verlenging TLV wordt ook keuze voor duur TLV aangegeven (incl. evt. 

terugplaatsingsmogelijkheden  om de leerling terug te plaatsen naar het regulier onderwijs) 

en datum waarop oude indicatie afliep. 

Ingangsdatum TLV 
Indien de huidige beschikking afloopt voor 1 augustus 2016, gaat de TLV in op de datum waarop de 

oude beschikking afloopt. Als de huidige beschikking na 1 augustus 2016 af zou lopen, gaat de TLV op 

1 augustus 2016 in. 


