PROCEDURE verlenging ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor leerlingen van SBO en SO
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STAP 1*
Bevoegd gezag van de school besluit
om een aanvraag TLV SBO of SO in te
dienen bij het swv, met als doel
verlenging plaatsing SBO of SO. Het
bevoegd gezag doet dit op basis van
de evaluatie van het OPP.

STAP 2*
Medewerker afdeling Toeleiding leest
de aanvraag en geeft aan of de
aanvraag TLV wel/niet compleet* is op
basis van de aangeleverde stukken.

STAP 2a aanvraag TLV is niet compleet en wordt (nog) niet in
behandeling genomen
Afdeling Toeleiding neemt contact op met de contactpersoon van
de aanvragende school. School stuurt aanvullende info/stukken
naar afdeling Toeleiding.

STAP 3
Aanvraag is compleet. Twee
onafhankelijke deskundigen schrijven
hun advies na lezing van de complete
aanvraag (verplicht onderdeel).

STAP 4
Samenwerkingsverband neemt een
besluit over afgifte TLV.

STAP 4a*
Medewerker afdeling Toeleiding plant
ToeLaatbaarheidsOverleg (TLO) als de
school en/of ouders dit nodig vindt.
Tijdens dit overleg wordt het
deskundigenadvies gedeeld en worden
afspraken vastgelegd over de
(tijdelijke) verlenging van plaatsing
SBO of SO.

STAP 5*
Administratieve afhandeling van de
TLV door het secretariaat van het swv.

Uitzondering
Mocht tijdens het TLO nieuwe info
over de ondersteuningsbehoefte van
de lln. ingebracht worden dan kan dit
leiden tot een heroverweging.

Toelichting stappenplan

STAP 1 Toelichting

Het bevoegd gezag vraagt aan het swv POA of de toelaatbaarheid SBO of SO verlengd kan worden. Dit kan als blijkt
dat het ingezette begeleidingstraject van de leerling, binnen de tijdelijkheid van de reeds afgegeven TLV,
onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, waardoor terugplaatsing naar een school met een lichtere vorm van
ondersteuning (nog) niet mogelijk is. Het kan voorkomen dat het zoeken naar een school met een lichtere vorm van
ondersteuning niet past bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Belangrijk is dat tijdens de plaatsing de ouder(s) steeds meegenomen is/zijn in de afstemming over de planmatige
aanpak en de duur van plaatsing.
Mocht het bevoegd gezag besluiten dat een andere soort TLV aangevraagd moet worden, dan moet gebruik gemaakt
worden van het formulier eerste aanvraag TLV SBO/SO.

STAP 2 Toelichting
Voor de verlenging van aanvraag TLV SBO / TLV SO moet naast het aanvraagformulier verlenging TLV SBO / SO, ook
het geëvalueerde OPP met een kopie LVS / didactische vorderingen aangeleverd worden. Tevens het verzoek om de
nieuwe rapportages van diagnostiek en/of hulpverlening toe te voegen.
Het is van belang dat de systematische en cyclische aanpak zichtbaar is in het OPP en op welke momenten de ouder(s)
daar bij betrokken is/zijn. Uit de evaluaties blijkt dat de school zich maximaal heeft ingespannen om , wellicht met
ondersteuning van jeugdhulp, het onderwijsaanbod passend te maken.
In het OPP moeten de volgende punten beschreven zijn:
-de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling .
Dit zijn kindgebonden factoren en omgevingsfactoren die (mede) bepalen of een leerling een bepaalde
uitstroombestemming kan bereiken, zoals bijvoorbeeld motivatie, of een stimulerende thuisomgeving;
-het uitstroomprofiel: de onderwijssoort of het vervolgonderwijs waarnaar de leerling naar verwachting zal
uitstromen, dan wel het soort arbeid of de vorm van dagbesteding waarnaar uitstroom van de leerling wordt
verwacht;
-de onderbouwing van het uitstroomprofiel;
-het handelingsdeel: een omschrijving van de individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling
LET OP een of meer punten moeten toegevoegd worden als:
-vervangende onderwijsdoelen:
Als de kerndoelen niet voor een leerling gehanteerd kunnen worden , wordt in het OPP aangegeven welke
vervangende onderwijsdoelen worden gehanteerd. Dit is alleen vastgelegd voor het basisonderwijs en het
(voortgezet) speciaal onderwijs.
-afwijken van de onderwijstijd.
Het OPP vermeldt de afspraken die zijn gemaakt over het onderwijsaanbod , de toetsing, de begeleiding van de school
en de beoogde duur.
Soms gebeurt het dat na lezing van de aanvraag en na overleg met de school eerst met de afdeling steunpunt POA een
gesprek gepland wordt in aanwezigheid van de ouder(s) en de leerling.

STAP 4a Toelichting

Het ToeLaatbaarheidsOverleg vindt plaats op verzoek van de school en/of ouders. Ook is het mogelijk dat na lezing
van de TLV aanvraag de afdeling Toeleiding na overleg met de contactpersoon van de school, de school alsnog
verzoekt om een TLO.
STAP 5 Toelichting

School en ouders ontvangen de TLV SBO of SO met een begeleidende brief waarin de deskundigenadviezen staan.

