Huidige
schoolsoort

SBO/SO

BAO

Regulier voortgezet
onderwijs buiten Deventer

Regulier voortgezet
onderwijs binnen Deventer

Extra ondersteuning
noodzakelijk?

Raadpleeg
aanmeldingsprocedure van
betreffende
VO-school

Nee

Leerling aanmelden
bij EHL of Pvo *

Neem contact
op met Pvo

Ondersteuningsmogelijkheden
van het regulier VO verkennen.
Zijn deze toereikend?

Ja

Leerling aanmelden
bij VO-school

Ja

VO

Leerling kan aangemeld worden
bij de betreffende EHL-locatie. De
IB-er en OC-er dragen zorg voor
een warme overdracht.

Interne
ondersteuningsmogelijkheden van
de reguliere VO-school zijn niet
toereikend

Nee

Adviesvraag indienen bij
SWV VO Deventer

Leerling wordt aangemeld
voor de BAG van EHL
(n.a.v. een voorgesprek)

Conclusie BAG: EHL kan
passend onderwijs bieden
aan de leerling.

VSO
Zie pag. 2

Conclusie BAG: EHL kan
niet voldoen aan de
ondersteuningsbehoefte
van de leerling.

Kort verslag van de BAG
(inclusief conclusie/advies) in
Kindkans VO Deventer

School en ouder(s)¹ vullen aanmeldingsformulier in. School
maakt in Kindkans hulpvraag aan en voegt
aanmeldingsformulier + (eventuele) relevante bijlagen toe.
Aanmeldingsformulier SWV VO Deventer

De TLV-Commissie van SWV VO Deventer bekijkt het dossier inhoudelijk en
overweegt de verschillende ondersteuningsmogelijkheden binnen het onderwijs.
Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden:
➢

➢

De TLV-Commissie geeft advies af, dit wordt gecommuniceerd naar
school/ouders. Bijvoorbeeld:
- Is een andere VO-school (binnen/buiten Deventer) wellicht passend
- Palet bovenschoolse voorzieningen
- Inschakelen onderwijsconsulent
- Maatwerkarrangement
De TLV-Commissie geeft een TLV VSO af, TLV VSO in Kindkans, school ontvangt
melding in mailbox en zorgt voor een exemplaar voor ouders.

In sommige gevallen is aanvullende info nodig of geeft het dossier aanleiding om
een MDO (Multi Disciplinair Overleg, inclusief zorg/hulpverlening) te organiseren.

* EHL = Etty Hillesum Lyceum
Pvo = Persoonlijk VO Deventer
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¹Overal waar ouder(s) staat kan ook wettelijk(e) vertegenwoordiger(s)/verzorger(s) worden gelezen.

Huidige
schoolsoort

Overstap naar VO met
extra begeleiding/
ondersteuning binnen VO

VSO-school neemt rechtstreeks
contact op met de VO-school. Het SWV
kan om advies gevraagd worden.

VSO

Uitstroom naar elders

VSO-school vraagt verlenging
TLV VSO aan

Formulier aanvraag verlenging TLV invullen.
VSO-school maakt in Kindkans hulpvraag
aan: OPP + formulier aanvraag verlenging
TLV toevoegen

De TLV-Commissie van SWV VO
Deventer bekijkt het dossier inhoudelijk

Verlenging TLV wordt afgewezen. De
TLV-Commissie neemt contact op met
de school en geeft een toelichting.

Verlenging TLV wordt toegekend.
TLV in Kindkans, school ontvangt
melding in mailbox en zorgt voor
een exemplaar voor ouders.

Verlenging TLV wordt (nog) niet toegekend
omdat er vragen/onduidelijkheden zijn. TLVCommissie neemt contact op met VSO-school
voor aanvulling.

VSO-school schrijft
leerling uit

SWV VO Deventer
secretariaat@vo-deventer.nl
Tel: 0570-504692
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