
NIEUWE ROUTING TLV

ARRANGEREN VAN HET ALTERNATIEF
Soms hebben leerlingen meer nodig dan de basisondersteuning op de 
(reguliere) school, maar hoeft dit niet direct vertaald te worden in een 
plaatsing op het S(B)O. Voor deze leerlingen is het van belang om 
alternatieve mogelijkheden in het (regulier) onderwijs te overwegen. 
Dit kunnen bestaande arrangementen zijn, maar er is ook ruimte voor 
nieuwe arrangementen op basisscholen. Dit gedachtegoed is 
opgenomen in de cyclus van het handelingsgericht werken van alle 
betrokken partijen. 
                
                TLC
Aanvragen worden in een continue stroom beoordeeld.

           TLV
- Indien er zicht is op een terugkeer naar het regulier onderwijs, 

wordt er een kortdurende TLV afgegeven. 
- Bij een TLV tot einde basisschoolperiode wordt uitgegaan van 

8 jaar primair onderwijs 
- Een OPP is minimaal 6 maanden actief en maximaal 6 

maanden geleden geëvalueerd

       Begeleider Passend Onderwijs (PBO)
● Trajectbegeleiding; procedureel 

inhoudelijk
● Optioneel: met het OT samen, neemt het 

OT mee in het proces, zet het OT in zijn 
kracht. GEEN onderdeel van het OT

● uitspraak over (de kwaliteit van) het 
traject, niet inhoud TLV

● helikopterview met besturing, om 
wisselingen in het veld op te vangen (soms 
meer gas dan anders).

 OT/BT/CvB
● Voorwaarde voor aanvraag TLV; een 

leerling is tenminste twee keer in een 
OT/BT/CvB besproken

● kwaliteit en continuïteit van het 
OT/BT/CvB worden geborgd

● alle leden/disciplines voelen zich 
verantwoordelijk voor de leerling, dit 
vraagt een proactieve houding

● Kwaliteit dossier wordt geborgd
● Maatschappelijke aspect benadrukken

Deskundigen
● Onafhankelijk en objectief
● Alle disciplines, voor zowel eerste als 

tweede deskundigen zijn in de pool 
vertegenwoordigd (mogelijkheid tot 
inhuur van externen)

● Voldoende op de hoogte van de 
mogelijkheden binnen Passend 
Onderwijs, (eventueel) in 
samenwerking met zorg. Facultatieve 
scholing hiervoor mogelijk.

WENS: Concentreren op ‘groene 
speelveld’, daar moet het gebeuren 
(OT/BT/CvB + BPO)
daar aandacht aan besteden, liever dan 
aan de ‘achterkant’ van het TLV proces

Deskundigenpool
wat willen we van de deskundigen? Meer 
dan alleen een advies? Maar ook niet te 
groot maken. Nu vinden de deskundigen 
1 uur al flink aanpoten, omliggende 
SWV’en moet het in een half uur. Tevens 
geven ze aan de mogelijkheid tot 
observatie te willen. 
Ligt dit aan de kwaliteit van het 
voortraject? Aan vertrouwen? 

Kanttekeningen volledig
vanuit de deskundigenpool: 

- neiging tot observeren, signaal dat 
de aanvraag onvoldoende is

- dossier niet altijd goed beeld van 
de werkelijkheid, hierdoor mogelijk 
eerder geneigd tot een TLV

- één uur per aanvraag is aanpoten
vanuit ontvangende S(B)O:

- betrokkenheid S(B)O in het 
voortraject

vanuit Begeleider Passend Onderwijs:
- verschil kwaliteit rolneming SMW 

in OT/BT/CvB tussen Lelystad en 
Dronten is groot

vanuit OT/BT
- vertrouwen rondom 

aanwezigheid, wel/geen 
handtekening

vanuit CvB
- nieuwe aanvraagformulier niet 

passend voor S(B)O

“Voor ieder kind een passende 
onderwijsplek”

NB Samenstelling OT/BT/CvB verschilt per gemeente
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