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Focus op terugplaatsingen door aanpassingen verlengingsproces TLV 

Om als S(B)O-school en samenwerkingsverband een gezamenlijke focus op terugplaatsing te kunnen 

creëren, moet ruimte voor versterkte samenwerking ontstaan. Jaarlijks zien we dat 

verlengingstrajecten1 veel tijd en energie kosten voor zowel S(B)O-scholen als het 

samenwerkingsverband zonder noemenswaardige veranderingen voor de leerlingen. Die tijd en 

energie zouden we graag met meer gerichte aandacht steken in trajecten met een hoge kans op 

terugplaatsing.    

 

Doel nieuw proces 

een werkwijze die in ieder geval: 

• door alle partijen gedragen wordt; 

• het samenwerkingsverband positioneert als toegangspoort tot specialistische voorzieningen 

en tegelijkertijd de expertise van het speciaal (basis)onderwijs serieus neemt; 

• beperkt bureaucratisch en juist handelingsgericht is; 

• en zorgt voor meer succesvolle terugplaatsingen. 

 

Voorafgaand aan de eerste TLV-afgifte 

Om de kans op terugplaatsing te vergroten is het proces voorafgaand aan de plaatsing ook van 

belang. Bij de aanvraag van een TLV door de school van herkomst wordt gevraagd wat nodig is voor 

een eventuele terugplaatsing, aan welke doelen dan gewerkt moet worden. Bij de afgifte van de 

eerste TLV wordt daarnaast goed gekeken naar de duur van de TLV. Bij de verwachting dat terugkeer 

binnen afzienbare tijd tot de mogelijkheden behoort, wordt de TLV voor kortere tijd afgegeven. 

Wanneer de leerling naar verwachting langdurig(er) aangewezen zal zijn op een specialistische 

voorziening, wordt de TLV ook langer afgegeven. Bij de start op de S(B)O-school wordt gevraagd aan 

de school van herkomst om de doelen ten behoeve van terugkeer uit het aanvraagformulier TLV door 

te geven zodat de S(B)O-school hiermee kan werken.  

 

Aanpassingen verlengingsproces 

Bij leerlingen waarvan de huidige S(B)O-school ook de komende twee jaar nog steeds de best 

passende school is, gaat een versneld verlengingstraject plaatsvinden. Voor enkele leerlingen, de 

zogenoemde “bespreekleerlingen” geldt een intensiever traject. De bespreekleerlingen komen aan 

bod tijdens het jaarlijks overleg tussen de S(B)O-school en het platform. 

 

Versneld verlengingstraject 

Voorwaarden 

- Er is nog steeds sprake van intensieve onderwijsbehoeften bij de leerling.  

 
1 Een verlenging is nodig wanneer de huidige TLV-termijn afloopt en waarbij de S(B)O-school 
opnieuw een TLV aanvraagt voor de leerling omdat dit vanwege de onderwijsbehoeften nog 
steeds noodzakelijk is 
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- De S(B)O-school is van mening dat de ondersteuning die op de huidige school geboden 

wordt, nog steeds noodzakelijk en passend is om het ontwikkelingsperspectief van de 

leerling te vervullen.  

- Ouders zijn het eens met een vervolg van de schoolloopbaan van hun kind op de huidige 

school.  

- De verlenging van de TLV geldt voor 2 jaar.2 

- Een versneld verlengingstraject is niet mogelijk voor leerlingen met een TLV SO midden of 

hoog, en/of bij de aanvraag van een verlenging van de basisschoolperiode. 

 

Proces 

- De S(B)O-school levert een lijst aan met leerlingen van wie de TLV aan het einde van het 

huidige schooljaar afloopt en voor wie zij een TLV aanvragen van dezelfde soort3 (SBO of SO) 

en bekostigingscategorie (SO laag, midden of hoog).  

o De SO-school levert deze lijst aan bij het bestuursbureau (Cathelijn Lansu, 

c.lansu@stromenland.nl)  

o De SBO-school levert deze lijst aan bij het platform.  

- SWV controleert de lijst en verdeelt deze waar nodig over de verantwoordelijke platforms.  

- School en het platform denkt na over leerlingen die zij willen bespreken omdat mogelijk 

terugplaatsing naar regulier onderwijs mogelijk is. Er is telefonisch afstemming over deze lijst 

en er wordt een afspraak gepland (zie proces bespreekleerlingen).  

- De overige leerlingen komen in aanmerking voor het versneld verlengingstraject. 

- De S(B)O-school levert van de leerlingen met een versneld verlengingstraject het formulier 

versneld traject aan in Kindkans, ondertekend door ouders. Ouders geven daarin aan dat zij 

op de hoogte zijn van de aanvraag en zij hebben de mogelijkheid hun zienswijze weer te 

geven.  

- Door de administratie van het platform wordt een nieuwe TLV afgegeven met gelijkblijvende 

bekostigingscategorie, looptijd van 2 schooljaren.  

- Wanneer er bijzonderheden zijn in het formulier versneld traject in de gevraagde duur van 

de TLV of vanuit de zienswijze van ouders, neemt het SWV contact op met de school. School 

plaatst de aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring in Kindkans en de leerling wordt 

meegenomen op de bespreeklijst. 

 

 

Bespreekleerlingen 

Proces  

- School selecteert een aantal bespreekdossiers.  

o Leerlingen (minimaal 3) waarvan zij verwachten dat terugplaatsing (op den duur) 

mogelijk is. De ervaring leert dat dit vaak de jonge(re) kinderen zijn.  

Dit mogen ook leerlingen zijn van wie de TLV nog niet afloopt dit schooljaar 

 
2 In het formulier versneld verlengingstraject is het mogelijk een langere looptijd te onderbouwen, bijv. 
vanwege leeftijd tot einde basisschooltijd. Het kan zijn dat de platformcoördinator hierna de school vraagt het 
dossier van de leerling aan te leveren.   
3 Wanneer de school, vanwege een veranderde intensiteit van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de 
leerling, een TLV wil aanvragen van andere soort of bekostigingscategorie, dan vragen zij een nieuwe TLV aan 
via de reguliere weg. Deze aanvraag kan worden gedaan tijdens de looptijd van de huidige TLV.  



 

Focus op terugplaatsingen door aanpassingen verlengingsproces TLV 

[Publicatiedatum] 
3 

o Daarnaast worden leerlingen met een aanvraag voor verlenging basisschool (12+) en 

verlenging TLV SO Midden of Hoog altijd besproken.  

- Ook het SWV selecteert per S(B)O-school 3 dossiers die zij willen bespreken. Dit zijn dossiers 

waarbij vanuit de eerste TLV-afgifte kansen op terugplaatsing gezien zijn, maar dit kunnen 

ook dossiers zijn die steekproefsgewijs uit de aangeleverde lijst zijn gekozen.  

- In een telefonische afspraak vanuit een contactpersoon van het samenwerkingsverband met 

de school wordt de definitieve bespreeklijst afgestemd. Ook wordt een datum gepland voor 

een gezamenlijk overleg. Wanneer er leerlingen uit verschillende platforms worden 

besproken, worden deze gesprekken waar mogelijk aansluitend gepland. Afhankelijk van 

hoeveel tijd school denkt nodig te hebben voor een terugplaatsingstraject, afstemmen 

wanneer dit gesprek plaatsvindt. 

- Bij leerlingen waarvan een mogelijkheid op terugplaatsing gezien wordt, maakt school in 

Kindkans de hulpvraag “bespreken terugplaatsing” aan, met als bijlage een OPP (liefst recent 

geëvalueerd). Voor de bespreking is geen toestemming van ouders nodig, wel wordt van 

school verwacht dat ze ouders informeren dat met het samenwerkingsverband verkend 

wordt of terugplaatsing eventueel tot de mogelijkheden behoort, en dat voor de bespreking 

daarvan het OPP wordt overlegd. 

- School vult in Kindkans voor de leerlingen met een TLV SO midden, hoog of bij een verlenging 

S(B)O-school een “aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring” in. Omdat het hier om 

een aanvraag TLV gaat, wordt hierbij op het aanmeldformulier wel om een zienswijze van 

ouders, handtekening en OPP gevraagd. 

- Alle gevraagde informatie dient 3 weken voorafgaand aan het gesprek in Kindkans te staan. 

 

Van verlengingsgesprek naar terugplaatsingsgesprek 

Er vindt een gesprek plaats op de S(B)O-school tussen de betrokken IB-er of GW-er en twee CT-leden 

vanuit het samenwerkingsverband. De focus ligt hierbij voornamelijk op de mogelijkheden die de 

school en het samenwerkingsverband zien rondom terugplaatsing van de betreffende leerling, en het 

afstemmen van een planmatige aanpak. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over de 

betrokkenheid van het samenwerkingsverband in dit traject, bijvoorbeeld de ondersteuning door een 

schoolcontactpersoon bij de zoektocht naar een passende school en het afstemmen van de 

ondersteuningsmogelijkheden (al dan niet met een arrangement) op de nieuwe school. Tijdens dit 

proces is het mogelijk om het dossier van de leerling met een potentiële school van terugplaatsing te 

delen middels Kindkans (na toestemming van ouders). Bij terugplaatsing wordt de hulpvraag in 

Kindkans afgerond door de school, waarbij de nieuwe school en startdatum wordt weergegeven.  

 

Mocht uiteindelijk na dit gezamenlijke proces blijken dat terugplaatsing toch (nog) niet mogelijk is, 

kan (in het geval van een aflopende TLV) alsnog een TLV-verlenging plaatsvinden. Mocht dit blijken, 

dan vult de school in Kindkans voor deze leerling de aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring 

in, inclusief de zienswijze en handtekening van ouders op het aanvraagformulier. Het CT-lid dat 

betrokken is geweest bij dit terugplaatsingstraject is één van de deskundigen t.b.v. de afgifte van het 

TLV-proces. De TLV wordt dan vóór het einde van het schooljaar afgegeven.  
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Bijlage 1: Schematische weergave proces verlengingen 

 


