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Criteria voor bekostigingscategorieën VSO, vastgesteld op dinsdag 25 januari 2022 met terugwerkende kracht per 1 augustus 2021. 

 

Criteria voor bekostigingscategorieën VSO 

Vastgesteld door de bestuurder van Onderwijscollectief Dennis Gerits op 25 januari 2022 met 

terugwerkende kracht per 1 augustus 2021.De criteria voor bekostigingscategorieën VSO in dit document 

gelden tot er nieuwe criteria door de bestuurder van Onderwijscollectief worden vastgesteld. 

 

Voor toelating tot het VSO cluster 3 is er een TLV nodig. Bij elke TLV-aanvraag voor het VSO cluster 3 

zal het dossier steeds minimaal de drie volgende stukken moeten bevatten. Voor deze stukken gelden 

de onderstaande voorwaarden:  

 

1. Aanvraagformulier TLV  

Volledig ingevuld en ondertekend door de schooldirecteur van de aanmeldende school (NB: 

bij de digitalisering zal dit mogelijk veranderen). 

 

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

Besproken met ouders. Uit het OPP moet blijken welke ondersteuning er het afgelopen 

halfjaar is geboden en dat de ondersteuning binnen het regulier VO ontoereikend is. Het moet 

duidelijk worden dat de leerling de expertise vanuit een VSO cluster 3-school nodig heeft. De 

evaluatie van het OPP mag bij aanmelding voor de TLV niet ouder zijn dan 6 maanden. Bij de 

herbeoordeling van zittende VSO-leerlingen mag de evaluatie van het OPP niet ouder zijn dan 

1 jaar.  

 

3. Overstapadvies [bij herbeoordeling leest u hier ‘adviesformulier herbeoordeling’] 

Volledig ingevuld. Hieruit blijkt duidelijk waarom het VSO cluster 3 het meest passend is en 

welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. Het overstapadvies mag bij aanmelding 

voor de TLV niet ouder zijn dan 3 maanden.  

 

Per type VSO 3 aanvraag is de aanvullende dossieropbouw verschillend.   
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Zeer moeilijk lerende kinderen (ZML, bekostigingscategorie 1) 

 

ZML, Syndroom van Down  

Bij aanmelding van een leerling met het syndroom van Down is aanwezigheid van de volgende 

documenten noodzakelijk in het dossier:  

1. Een aanvraagformulier TLV  

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP  

3. Het overstapadvies. 

In het overstapadvies moet duidelijk vermeld staan dat er sprake is van het Syndroom van Down 

en moet mede ondertekend zijn door de (school)arts.  

 

ZML, totaal IQ lager dan 55 

Bij aanmelding van een leerling met een totaal IQ lager dan 55 is aanwezigheid van de  

volgende documenten noodzakelijk in het dossier:  

1. Een aanvraagformulier TLV  

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP 

3. Het overstapadvies 

4. Een verslag van een individueel afgenomen intelligentie onderzoek* 

[Optioneel voor herbeoordeling of SO3-VSO3. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze 

dossieropbouw en vermeld reeds bekende (en verouderde) informatie omtrent intelligentie in het 

OPP/overstapadvies]  

 

ZML, totaal IQ tussen de 55 en 70 (> 12 jaar)  

Bij aanmelding van een leerling met een totaal IQ tussen 55 en 70, en ouder dan 12 jaar, is 

aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in het dossier:  

1. Een aanvraagformulier TLV  

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP 

3. Het overstapadvies   

 

Uit 2 en 3 blijkt in ieder geval:   

a. Dat de leerling didactisch gezien niet hoger functioneert dan eind groep 3 niveau 

[uitzonderingen hierop moeten worden toegelicht]; 

b. Welke ondersteuning er het afgelopen halfjaar is geboden en dat deze ondersteuning 

ontoereikend is. Het moet duidelijk worden dat de leerling de expertise vanuit een ZMLK-school 

nodig heeft. 

 

4. Een verslag van een individueel afgenomen intelligentie onderzoek*   

[Optioneel voor herbeoordeling of SO3-VSO3. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze 

dossieropbouw en vermeld reeds bekende (en verouderde) informatie omtrent intelligentie in het 

OPP/overstapadvies]  
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Langdurig zieke kinderen (LZ, bekostigingscategorie 1) 

 

Bij aanmelding voor een LZ-indicatie, is aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in 

het dossier:  

 

1. Een aanvraagformulier TLV  

 

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP waaruit blijkt welke ondersteuning er het afgelopen 

halfjaar is geboden en dat deze ondersteuning ontoereikend is. Het moet duidelijk worden dat 

de leerling de expertise vanuit een LZK-school nodig heeft.   

 

3. Het overstapadvies gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, bijvoorbeeld als 

gevolg van verzuim of afhankelijkheid van derden.  

 

4. Een medisch verslag, niet ouder dan 1 jaar, waaruit blijkt dat er sprake is van een lichamelijke, 

neurologische of psychosomatische stoornis die niet in hoofdzaak leidt tot motorische 

beperkingen, maar wel leidt tot ernstige belemmeringen om aan het onderwijs deel te nemen. In 

het verslag kunnen verder de volgende punten genoemd worden:  

a. Is er sprake van medicijngebruik, zo ja, de dosering en eventuele bijwerkingen;  

b. Is er sprake van een behandelplan en hoe is het verloop; 

c. Eventuele prognose  

Het verslag moet voorzien zijn van datum, naam, handtekening en bevoegdheid. Dit mag geen 

verslag van de huisarts zijn.   

[Optioneel voor herbeoordeling of SO3-VSO3. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze 

dossieropbouw en vermeld reeds bekende (en verouderde) medische informatie in het 

OPP/overstapadvies. Uit de informatie moet duidelijk blijken dat er nog steeds sprake is van 

ernstige belemmeringen om aan het onderwijs deel te nemen]  

 

5. Afhankelijk van de informatie in het OPP, overstapadvies en medisch verslag kan er in overleg 

met CIZO worden bepaald dat een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de 

onderwijsbelemmeringen/ ondersteuningsbehoefte als gevolg van de stoornis/ziekte moet worden 

toegevoegd aan het dossier. Dit hoeft geen intelligentie onderzoek te zijn. Het gaat om een verslag 

waarin staat beschreven welke gevolgen de ziekte heeft op het psychosociaal welbevinden en/of 

cognitief functioneren.   
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Lichamelijk gehandicapte leerlingen (LG, bekostigingscategorie 2) 

 

LG, totaal IQ hoger dan 70  

Bij aanmelding van een leerling met een lichamelijk beperking en een totaal IQ hoger dan 70 is 

aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in het dossier: 

 

1. Een aanvraagformulier TLV  

 

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP waaruit blijkt welke ondersteuning er het afgelopen 

halfjaar is geboden en dat deze ondersteuning ontoereikend is. Het moet duidelijk worden dat 

de leerling de expertise vanuit een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen nodig heeft.  

 

3. Het overstapadvies gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, bijvoorbeeld als 

gevolg van verzuim of afhankelijkheid van derden.  

 

4. Een medisch verslag, niet ouder dan 1 jaar. Het verslag moet voorzien zijn van datum, naam, 

handtekening en bevoegdheid. Dit mag geen verslag van de huisarts zijn.  In het verslag moet 

de diagnose vermeld staan en de eventuele gevolgen voor dagelijkse leven en onderwijs. 

[Optioneel voor herbeoordeling of SO3-VSO3. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze 

dossieropbouw en vermeld reeds bekende (en verouderde) medische informatie in het 

OPP/overstapadvies]  

 

5. Afhankelijk van de informatie in het OPP, overstapadvies en medisch verslag kan in overleg met 

de CIZO worden bepaald dat een verslag van een fysiotherapeut en ergotherapeut moet worden 

toegevoegd aan het dossier. Deze verslaggeving kan aangeven dat er sprake is van afhankelijkheid 

van derden, welke behandeling gegeven wordt en de huidige stand van zaken (evaluatie). Ook 

deze verslagen moeten voorzien zijn van datum, naam, handtekening en bevoegdheid.  

 

6. Afhankelijk van de informatie in het OPP, overstapadvies en medisch verslag kan in overleg met 

de CIZO worden bepaald dat een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de 

onderwijsbelemmeringen/ ondersteuningsbehoefte als gevolg van de lichamelijke handicap moet 

worden toegevoegd. Het gaat om een verslag waarin staat beschreven welke gevolgen de ziekte 

heeft op het psychosociaal welbevinden en/of cognitief functioneren.   
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Meervoudig gehandicapte kinderen (MG, bekostigingscategorie 3) 

 

MG, totaal IQ lager dan 20 

Bij aanmelding van een leerling met een meervoudige beperking en een totaal IQ lager dan 20 is 

aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in het dossier:  

1. Een aanvraagformulier TLV   

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP  

3. Het overstapadvies  

4. Een verslag waaruit blijkt dat er sprake is van een (geschat) IQ < 20.*   

[Optioneel voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en 

vermeld reeds bekende (en verouderde) informatie omtrent intelligentie in het 

OPP/overstapadvies]  

 

MG, totaal IQ tussen de 20 en 35 

Bij aanmelding van een leerling met een meervoudige beperking en een totaal IQ tussen de 20 en 

35 is aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in het dossier:  

 

1. Een aanvraagformulier TLV  

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP  

3. Het overstapadvies 

4. Een verslag van een individueel afgenomen intelligentie onderzoek.*  

[Optioneel voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en 

vermeld reeds bekende (en verouderde) informatie omtrent intelligentie in het 

OPP/overstapadvies] 

5. Een psychodiagnostisch of medisch verslag waarin staat beschreven of er sprake is van een 

bijkomende medische of gedragsstoornis. De onderzoeker moet in het geval van het 

psychodiagnostisch onderzoek bevoegd zijn tot het stellen van gedrags-of psychische 

stoornissen.  

[Optioneel voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en 

vermeld reeds bekende (en verouderde) medische informatie of informatie omtrent gedrag in het 

OPP/overstapadvies]  

 

MG, totaal IQ lager dan 70   

Bij aanmelding van een leerling met een lichamelijk beperking en een totaal IQ lager dan 70 is 

aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in het dossier: 

 

1. Een aanvraagformulier TLV  

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP waaruit blijkt welke ondersteuning er het afgelopen 

halfjaar is geboden en dat deze ondersteuning ontoereikend is. Het moet duidelijk worden dat de 

leerling de expertise vanuit een school voor meervoudig gehandicapte kinderen nodig heeft.  

3. Het overstapadvies gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, bijvoorbeeld als 

gevolg van verzuim of afhankelijkheid van derden. 

4. Een medisch verslag, niet ouder dan 1 jaar. Het verslag moet voorzien zijn van datum, naam, 

handtekening en bevoegdheid. Dit mag geen verslag van de huisarts zijn. In het verslag moet de 

diagnose vermeld staan en de eventuele gevolgen voor dagelijkse leven en onderwijs. [Optioneel 

voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en vermeld 

reeds bekende (en verouderde) medische informatie in het OPP/overstapadvies] 
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5. Een psychodiagnostisch onderzoeksverslag, niet ouder dan 2 jaar, waaruit blijkt dat er sprake is 

van een IQ < 70 en waarin staat beschreven welke gevolgen de ziekte heeft op het psychosociaal 

welbevinden en/of cognitief functioneren. Het verslag moet voorzien zijn van datum, naam, 

handtekening en bevoegdheid. De onderzoeker moet minimaal in het bezit zijn van een 

diagnostisch aantekening van het NVO of NIP.  

[Optioneel voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en 

vermeld reeds bekende (en verouderde) diagnostische informatie in het OPP/overstapadvies. Uit 

de informatie moet duidelijk blijken dat de gevolgen van de ziekte ernstige belemmeringen 

opleveren om aan het onderwijs deel te nemen] 

 
 

ZMLK-MG, totaal IQ hoger dan 35 

Bij aanmelding van een leerling met een meervoudige beperking en een totaal IQ hoger dan 35 is 

aanwezigheid van de volgende documenten noodzakelijk in het dossier (let op: dit type TLV kan 

alleen worden aangevraagd door een school die VSO cluster-3 ZMLK onderwijs biedt):  

 

1. Een aanvraagformulier TLV  

2. Een uitgevoerd en geëvalueerd OPP waaruit blijkt welke ondersteuning er het afgelopen 

halfjaar is geboden en dat deze ondersteuning ontoereikend is. Het moet duidelijk worden dat 

de leerling een grotere ondersteuningsbehoefte heeft dan het reguliere ZMLK-onderwijs kan 

bieden. 

3. Het overstapadvies waaruit blijkt dat de leerling een grotere ondersteuningsbehoefte heeft 

dan het reguliere ZMLK-onderwijs kan bieden.  

4. Een verslag van een individueel afgenomen intelligentie onderzoek.*  

[Optioneel voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en 

vermeld reeds bekende (en verouderde) informatie omtrent intelligentie in het 

OPP/overstapadvies]  

5. Een psychodiagnostisch verslag waarin staat beschreven of er sprake is van een bijkomende 

gedragsstoornis. De onderzoeker moet in het geval van het psychodiagnostisch onderzoek 

bevoegd zijn tot het stellen van gedrags-of psychische stoornissen.  

[Optioneel voor herbeoordeling. Let op: motiveer waarom u afwijkt van deze dossieropbouw en 

vermeld reeds bekende (en verouderde) informatie omtrent het gedrag in het 

OPP/overstapadvies]  

6. Een CvB-verslag van de VSO3-school waaruit blijkt dat de leerling een grotere 

ondersteuningsbehoefte heeft dan het reguliere ZMLK-onderwijs kan bieden als gevolg van 

beperkt gedragsrepertoire. Er moet duidelijk zijn welke leden er aan de CvB deelnemen, het 

verslag moet zijn ondertekend zijn door één van deze leden.   

 

 


