
Routes TLV aanvraag 

 

Leerling is ingeschreven op een reguliere basisschool 

Basisschool maakt dossier aan in onderwijs transparant (OTr) en vraagt TLV aan.  
 

Leerling is ingeschreven op een  reguliere basisschool icm plaatsing observatiediagnostiek 
Dagbehandeling 0-7 Enver 

Basischool maakt dossier aan 
in OTr. SWV-er school is 
betrokken bij proces. 
 

Basisschool nodigt Helma van 
Winden (externe 
dagbehandeling 0-7) uit voor 
aanvullen dossier in OTr. 
 

Basisschool vraagt TLV aan. 

  

Doorstroom naar Zebragroep (SBO Kameleon) vanuit regulier basisonderwijs 

SWV-er basisschool 
bespreek casus met 
GW-er ODP. 

Basisschool maakt 
dossier aan in OTr en 
nodigt Kameleon 
(school), GW-er ODP 
en GW-er Enver 
(externen) uit. 

Bespreking en besluit 
commissie van 
begeleiding (CvB) 
Kameleon. 

Basisschool vraagt TLV 
aan. 

 

Doorstroom naar Zebragroep (SBO Kameleon) vanuit voltijd Dagbehandeling 0-7 (Enver)  

Jeugdzorgwerker 
Dagbehandeling 
bespreekt casus 
met GW-er 
Enver. 

Kameleon 
ontvangt 
kindgegevens 
(naam, adres, 
geb.datum) 
van Enver.  

Kameleon maakt 
dossier aan in 
OTr en nodigt 
Helma van 
Winden 
(aanvullen 
dossier in Otr), 
GW-er en GW-er 
Enver (externen) 
uit. 

Bespreking en 
besluit commissie 
van begeleiding 
(CvB) Kameleon. 

SBO Kameleon 
vraagt TLV aan. 

 

Doorstroom naar (SBO/SO3/SBO+ & JRK Poldervaart) vanuit voltijd Dagbehandeling 0-7 (Enver)  

Dagbehandeling 
bespreekt casus 
met GW-er ODP 
(Ellen van 
Heijningen). 

SWV- er pakt 
intake op, maakt 
dossier aan in OTr 
en nodigt speciaal 
basisonderwijs uit 
in OTr. Helma van 
Winden wordt 
uitgenodigd om 
dossier aan te 
vullen in Otr. 

Besluit 
plaatsingsmogelijkheid 
in samenspraak met 
SBO/SO, SWV-er, DB 
0-7 en ouders. 

SWV vraagt TLV aan. 

 



 

Doorstroom naar SO3 (Ericaschool/Herman Broerenschool) vanuit Ipse de Bruggen 
(KDC/Uiltjes/Tijger) 

Ipse de Bruggen betrekt vanuit 
de voortgangsgesprekken 
betreffende school en deelt 
het dossier met de SO school. 
GW-er ODP (Ellen van 
Heijningen) sluit aan bij 
voortgangsgesprekken op DB 
0-7. 
 

SO school maakt dossier aan in 
OTr en onderzoekt 
plaatsingsmogelijkheid. 
 

SO school vraagt TLV aan. 

 

Doorstroom naar SO3/SO4 vanuit SBO 

School voor speciaal basisonderwijs maakt dossier aan in OTr en vraagt TLV aan.  
 

 

 

Doorstroom vanuit externe behandelgroep (Sophia/Kleine Plantage/Yulius/etc.) naar onderwijs 

Aanmelding bij 
SWV ODP. 

Intake verdelen 
vanuit Ogen-
overleg. 

SWV ODP maakt 
dossier aan in 
OTr en nodigt 
SBO/SO school 
uit OTr. 

Besluit 
plaatsingsmogelijkheid 
in samenspraak met 
SBO/SO, SWV-er, DB 
0-7 en ouders. 

SWV vraagt 
TLV aan. 

 

Verhuisleerling met nog geldende TLV SBO of TLV SO4 

Aanmelding bij 
SBO school. Voor 
kinderen met TLV 
SO4 is dit De 
Poldervaart te 
Schiedam. 

School vraagt 
dossier op en 
maakt dossier aan 
in OTr. 

School nodigt zo 
nodig SWV- er 
uit om mee te 
denken. 

Besluit 
plaatsingsmogelijkheid 
door school. 

SBO vraagt 
TLV aan. 

NB: Verhuisleerling met nog geldende TLV SO3 kan direct aanmelden bij betreffende SO school. 
Er hoeft geen nieuwe TLV aangevraagd te worden. 

 

Aanvraag verlenging TLV SO/SBO 

School van inschrijving maakt dossier aan in OTr en vraagt TLV aan.  
 

 


