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Handleiding terugplaatsingen KINDKANS  

Bespreekleerlingen 

 

- 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 

o 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 

verlengingen 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. 

 

Aanvraag in Kindkans zetten 

- 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. 

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

- Zodra aanvraag in Kindkans staat krijgt deze hulpvraag de status “Terugplaatsing 

aanmelding” 

 

Van verlengingsgesprek naar terugplaatsingsgesprek 

Er vindt een gesprek plaats op de S(B)O-school tussen de betrokken IB-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.  

Zodra de afspraak is gemaakt wijzigt de administratie platform de status naar 

“Terugplaatsing in behandeling”. De bespreekdatum wordt bij omschrijving vermeld. 
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Gesprek betrokkenen 

Wanneer in het eerste gesprek tussen CT-lid en school is gebleken dat leerling eventueel terug 

geplaatst kan worden, gaat school in gesprek met ouders om het proces verder te bespreken. Het 

samenwerkingsverband is hierbij betrokken, dit kan de schoolcontactpersoon zijn van de huidige of 

potentiële nieuwe school zijn. Afhankelijk van de situatie kan ook de platform coördinator of een CT-

lid betrokken zijn. 

 

Dossier delen potentiële school 

Tijdens dit proces is het mogelijk om de hulpvraag van de leerling met een potentiële school van 

terugplaatsing te delen middels Kindkans (na toestemming van ouders). Dit doe je door een 

overlegronde aan te maken.  Het is de verantwoording van school dat ouders toestemming geven dat 

de hulpvraag gedeeld wordt met de potentiële school van terugplaatsing. Heb je meer relevante 

informatie om te delen met de nieuwe school, dan kan dit via OSO. 

 

Terugplaatsingstraject afgerond 

 Wanneer de terugplaatsing helemaal rond is wijzigt de huidige school de status naar 

“Terugplaatsingstraject afgerond: wel terugplaatsing” waarbij de nieuwe school en startdatum 

wordt vermeld in de omschrijving van de status. 

 

Geen terugplaatsing 

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.  

Huidige school wijzigt de status van de vraag terugplaatsing naar  “Terugplaatsingstraject afgerond: 

geen terugplaatsing” 

 

De school vult 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.  

 

Status Omschrijving Wie wijzigt status 

Terugplaatsing aanmelding School heeft aanvraag in 
Kindkans geplaatst 

Automatische statuswijziging 
na opslaan 

Terugplaatsing in behandeling Er is een bespreekdatum met 
betrokkenen gepland. 
Bespreekdatum wordt bij 
omschrijving status vermeld 

Administratie platform 

Terugplaatsingstraject 
afgerond: wel terugplaatsing 

Traject is afgerond, leerling 
gaat terug naar regulier of SBO 

school 
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Terugplaatsingstraject 
afgerond: geen terugplaatsing 

Traject is afgerond. leerling 
gaat (nog) niet terug. 

school 

 


