ROUTING TLV
in het kort
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. Dit gedachtegoed is
opgenomen in de cyclus van het handelingsgericht werken van alle betrokken partijen.
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• Incomplete en overcomplete aanvragen1 worden niet in behandeling genomen. De aanvragende school is hieromtrent verantwoordelijk voor communicatie richting ouders.
• Indien een dossier door deskundigen als kwalitatief onvoldoende wordt bevonden, zal deze
worden afgewezen.
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• Indien er zicht is op een terugkeer naar het regulier onderwijs, wordt er een kortdurende TLV
afgegeven.
• Bij een TLV tot einde basisschoolperiode wordt in principe uitgegaan van 8 jaar primair onderwijs
• Een OPP is minimaal 6 maanden actief en maximaal 6 maanden geleden geëvalueerd
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TLV
Alleen aanvraagformulier, OPP en LOVS gegevens. Bij uitzondering documentatie aanvullend op de HGW
cyclus, dit ter voorkoming van talloze digitale bijlagen.
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NB Samenstelling OT/BT/CvB verschilt
deskundigen per gemeente
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• Een leerling is tenminste twee keer in een OT/BT/CvB
besproken
• Kwaliteit en continuïteit van het OT/BT/CvB wordt geborgd
waarin de driehoek onderwijs - opvoeden - opgroeien
centraal staat
• Alle leden/disciplines voelen zich verantwoordelijk voor de
leerling
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Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Deskundigen

• Trajectbegeleiding; procedureel inhoudelijk

• Onafhankelijk en objectief, geen betrokkenheid in voortraject

• Betrokkenheid geen verplichting voor aanvraag TLV, maar wel
mogelijk indien gewenst

• Alle disciplines, voor zowel eerste als tweede deskundigen zijn
vertegenwoordigd (mogelijkheid tot inhuur van externen)
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• Optioneel: met het OT/BT samen GEEN onderdeel van het
OT/BT
OT-BT-CvB
• Uitspraak over (de kwaliteit van) het traject

TLC

• Voldoende op
de hoogte van de mogelijkheden binnen
of TLV
TLC
ortho IB DIR JGZ SMV
Passend Onderwijs,
(eventueel) in samenwerking met zorg.
of TLV
Facultatieve scholing hiervoor mogelijk.
OT-BT-CvB
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