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Route terugkeer uit Gesloten Jeugd Instelling binnen het SWV-VO-ZK 
 
 
Het SWV-VO-ZK wil een aantal basisafspraken maken met de GJI die voor beide partijen 
uitvoerbaar zijn. Om de samenwerking te bevorderen zal dit voorstel worden afgestemd met 
de GJI in de aangrenzende regio's'. 
De achterliggende gedachte hierbij is dat deze afspraken de kans verhogen op een 
doorlopende leerlijn voor de leerling. Onderwijs is heel belangrijk voor het 
toekomstperspectief van jongeren. 
 
Het is uiteraard zeer wenselijk om op tijd een goede overdracht te hebben zodat het 
onderwijs kan doorlopen. Wettelijke gezien hoeft de GJI geen MDO te organiseren.  
Wanneer het verblijf in de instelling eindigt, heeft de aangesloten school geen zorgplicht. 
Dat betekent dat de jongere meteen wordt uitgeschreven. 
Na een overdracht kan een consulent van het SWV het overnemen. 
 
 
Deze routekaart kan ook gelden voor leerlingen die uit een behandelsetting komen. 
 

http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/wp-content/uploads/2017/01/Samenwerking-onderwijs-in-

geslotenheid-en-in-residenti%C3%ABle-instellingen-en-samenwerkingsverbanden.pdf 

 

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/05/Focus-op-Onderwijstraject-vo.pdf 

 

https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-

school/toelaatbaarheidsverklaringen/toelaatbaarheidsverklaring-voor-jongeren-in-een-jji-gji/ 

 
 
Het is goed om er bewust van te zijn dat er remmende factoren zijn die het plannen van een 
MDO lastig kunnen maken. Denk hierbij aan: 

• Het kind heeft gescheiden ouders, die elk in een andere regio wonen. Het blijft tot 
kort voor vertrek uit GJI onduidelijk of kind bij vader of moeder gaat wonen. 

• Een kind staat op een wachtlijst voor een gezinsvervangende woonplek, er is dus 
geen vaste uitstroomdatum. De jongere kan van het ene op andere moment 
doorstromen, of moet nog weken wachten. 

• Wachten op toestemming van ouders om OPP te delen met externe partijen.  
o (dit laatste kan natuurlijk opgepakt worden door voogd/JGB) 
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Routekaart terugkeer uit Gesloten Jeugd Instelling binnen het SWV-VO-ZK 
 
Stap  1 
De contactfunctionaris van de GJI neemt uiterlijk 6 weken (het heeft de voorkeur 8 tot 10 
weken) voor terugplaatsing contact op met de consulent van het SWV-VO-ZK.  
De consulent neemt intern contact op met de consulent van de (laatste) school van 
herkomst voor plaatsing GJI. 
 
Stap 2 
De betreffende consulent neemt samen met de zorgcoördinator van de school van 
herkomst* de regie en belegt in nauw overleg met de contactfunctionaris GJI een MDO voor 
een overdracht met: 
 

• Leerling en  zijn ouders/verzorgers 

• Contactfunctionaris GJI  (voorzitter van het MDO)  

• Consulent SWV-VO-ZK 

• Zorgcoördinator school van herkomst of de ontvangende school 

• Leerplicht 

• Hulpverlening 
 
De locatie voor het overleg wordt in overleg met betrokkenen bepaald. 
 
*Soms is er geen logische binding meer met de school van herkomst vanwege een te lange 
periode van plaatsing in de GJI of omdat de leerling niet wenst terug te gaan naar de school 
van herkomst. Tijdens het MDO zal dan onderzocht worden welke school in het SWV de 
meest passende vervolgplek zou kunnen bieden. 
 
Stap 3  
Aan de hand van de overdracht waarbij een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is met het 
uitstroomperspectief en de ondersteuningsbehoeften, zal samen bepaald worden welke 
meest passende vervolgplek geboden kan worden aan de leerling.  
De consulent neemt vervolgens contact op om te onderzoeken of deze school het juiste 
ondersteuningsaanbod heeft en maakt vervolgafspraken voor een intake. 
 
Bij een leerling die naar het VSO gaat maar voor de residentiële plaatsing op het PO/SO heeft 
gezeten vraagt de school van aanmelding de TLV aan bij het SWV waar de leerling woont.  
Heeft de leerling al op het VO gezeten dan geeft het SWV waar de leerling op het VO heeft 
gezeten de TLV af. 
 
Beschikt de leerling over een TLV wordt deze ingezet of er wordt een her-aanvraag gedaan 
bij het SWV van eerste uitgifte. 
 
Contactgegevens consulent SWV-VO-ZK 
Elise Heijne 
eheijne@swv-vo-zk.nl  06-82793645 

mailto:eheijne@swv-vo-zk.nl

