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AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING CLUSTER 3 

 

1. ZEER MOEILIJK LEREN 

2. LANGDURIGE ZIEKTE 

3. LICHAMELIJKE HANDICAP 

4. MEERVOUDIG HANDICAP 

 

 

1. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 

ZEER MOEILIJK LEREN 

 

Landelijk vastgestelde criteria 

✓ Wanneer het kind schoolervaring op de bassischool heeft opgedaan: 

a. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject sprake is geweest van diverse 
besprekingen in het ondersteuningsteam van de school, waarbij handelingsgericht werken  
is toegepast. 

b. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject gebruik is gemaakt van de inzet van 
externen van buiten de school (o.a. orthopedagoog of psycholoog),  die daadwerkelijk 
hebben meegedacht voor het handelen in de klas of bij het aansluiten van de 

onderwijsbehoeften van de leerling. 
c. Er dient (d.m.v. geëvalueerde handelingsplannen) aangetoond te worden dat de ingezette 

hulp geen duidelijk merkbare verbeteringen heeft opgeleverd of dat het eindresultaat nog 
steeds niet voldoende is om met het basisarrangement verder te kunnen.   

d. Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 
heeft.  

a. Er dient aangetoond te worden dat de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden 
van het kind in de knel komt. 

b. Er dient aangetoond te worden dat de ouders reeds in het voortraject betrokken zijn. 

c. Er dient aangetoond te worden dat het kind een IQ lager dan 55 en/of het Syndroom van 
Down heeft. 

d. Wanneer het IQ tussen de 55 en 70 ligt dient aangetoond te worden dat er sprake is van 
zeer geringe zelfredzaamheid.  

e. Indien het kind jonger is dan 8 jaar dient te worden aangetoond dat er sprake is van een 
bijkomende stoornis en/of een ernstig tekort in leer/taakgedrag d.m.v. een verslag van 
psychodiagnostisch onderzoek. 
 

✓ Wanneer het kind nog geen schoolervaring heeft opgedaan: 
a. De (basis)school dient na te gaan (mede door het opvragen van rapportage) of het 

aangemelde kind plaatsbaar is op een basisschool.  
b. Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 

heeft.  
c. Er dient met redenen omkleed aangetoond te worden dat een basisschool niet bij machte is 

om dit kind de juiste hulp te bieden. 
d. De (basis)school dient inzage te geven (mede d.m.v. de opgevraagde rapportage) hoe zij 

tot dit standpunt is gekomen d.m.v. een afgewogen argumentatie. 
e. Er dient aangetoond te worden dat het kind een IQ lager dan 55 en/of het Syndroom van 

Down heeft. 
f. Wanneer het IQ tussen de 55 en 70 ligt dient aangetoond te worden dat er sprake is van 

zeer geringe zelfredzaamheid. 
g. Indien het kind jonger is dan 8 jaar en het IQ tussen 55 en 70 ligt, dient te worden 

aangetoond dat er sprake is van een bijkomende stoornis en/of een ernstig tekort in 

leer/taakgedrag. 
 

Inleveren in Kindkans 
Vanuit ParnasSys: 

• Persoonsgegevens, Leerlingstamkaart 

• Leerlingnotities (leerlingbesprekingen en oudercontacten) 

• Gegevens niet-methode toetsen 

• Gegevens methodetoetsen  

• Handelingsplannen 

• Gegevens pedagogisch leerlingvolgsysteem (ZIEN! bijvoorbeeld) 
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Verder vereist: 

• Aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring (zie bijlage op site) 

• Verslag bespreking schoolondersteuningsteam 

• Consultatieverslagen/evaluatieverslagen van orthopedagoog/psycholoog  

met daarin opgenomen verslag van oudergesprek 

• Verslag van psychologisch onderzoek (niet ouder dan twee jaar en bij kleuters niet ouder 

dan een jaar) waaruit blijkt dat het IQ van de leerling lager is dan 55 en/of waaruit blijkt 

dat het kind het syndroom van Down heeft 

• Wanneer het IQ tussen de 55 en 70 een verslag waaruit blijkt dat er sprake is van zeer 
geringe zelfredzaamheid (d.m.v. afname van SRZ) 

• Wanneer het IQ tussen de 55 en 70 ligt en het kind jonger is dan 8 jaar een verslag 
waaruit blijkt dat er sprake is van een bijkomende stoornis en/of een ernstig tekort in 
leer/taakgedrag d.m.v. een verslag van psychodiagnostisch onderzoek. 

• Overige verslagen (wanneer van toepassing), zoals: 

verslagen logopedie, fysiotherapie, GGZ etc.  

• OPP, wanneer van toepassing 

 

 

 

 

2. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 

LANGDURIGE ZIEKTE (LZK) 

 

Landelijk vastgestelde criteria 

✓ Wanneer het kind schoolervaring op de bassischool heeft opgedaan: 
a. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject sprake is geweest van diverse 

besprekingen in het ondersteuningsteam van de school, waarbij handelingsgericht werken 

is toegepast. 
b. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject gebruik is gemaakt van de inzet van 

externen van buiten de school (o.a. orthopedagoog of psycholoog),  die daadwerkelijk 
hebben meegedacht voor het handelen in de klas of bij het aansluiten van de 
onderwijsbehoeften van de leerling. 

c. Er dient (d.m.v. geëvalueerde handelingsplannen) aangetoond te worden dat de ingezette 

hulp geen duidelijk merkbare verbeteringen heeft opgeleverd of dat het eindresultaat nog 
steeds niet voldoende is om met het basisarrangement verder te kunnen.   

d. Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 
heeft.   

e. Er dient aangetoond te worden dat de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden 
van het kind in de knel komt. 

f. Er dient aangetoond te worden dat de ouder(s) reeds in het voortraject betrokken zijn. 

g. Er dient aangetoond te worden dat het kind een lichamelijke, neurologische of 
psychosomatische stoornis heeft en op welke manier deze stoornis van invloed is op het 

schoolse functioneren. 
h. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid, 

structureel verzuim of een leerachterstand.  
 

✓ Wanneer het kind nog geen schoolervaring heeft opgedaan: 
a. De (basis)school dient na te gaan (mede door het opvragen van rapportage) of het 

aangemelde kind plaatsbaar is op een basisschool.  
b. Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 

heeft.  
c. Er dient met redenen omkleed aangetoond te worden dat een basisschool niet bij machte is 

om dit kind de juiste hulp te bieden. 
d. De (basis)school dient inzage te geven (mede d.m.v. de opgevraagde rapportage) hoe zij 

tot dit standpunt is gekomen d.m.v. een afgewogen argumentatie. 
e. Er dient aangetoond te worden dat het kind een lichamelijke, neurologische of 

psychosomatische stoornis heeft en op welke manier deze stoornis van invloed is op het 
schoolse functioneren. 

f. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid, 

structureel verzuim of een leerachterstand.  
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Inleveren in Kindkans 

Vanuit ParnasSys: 

• Persoonsgegevens, Leerlingstamkaart 

• Leerlingnotities (leerlingbesprekingen en oudercontacten) 

• Gegevens niet-methode toetsen 

• Gegevens methodetoetsen  

• Handelingsplannen 

• Gegevens pedagogisch leerlingvolgsysteem (ZIEN! bijvoorbeeld) 

Verder vereist: 

• Aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring (zie bijlage op site) 

• Verslag bespreking schoolondersteuningsteam 

• Consultatieverslagen/evaluatieverslagen van orthopedagoog/psycholoog  

met daarin opgenomen verslag van oudergesprek 

• Verslag waarin aangetoond wordt dat het kind een lichamelijke, neurologische of 
psychosomatische stoornis heeft en op welke manier deze stoornis van invloed is op 
het schoolse functioneren. 

• Verslag waarin aangetoond wordt dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid, 
structureel verzuim of een leerachterstand.  

• OPP wanneer van toepassing 

 

 

 

3. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 

LICHAMELIJKE HANDICAP (LG) 

 

Landelijk vastgestelde criteria 

✓ Wanneer het kind schoolervaring op de bassischool heeft opgedaan: 

a. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject sprake is geweest van diverse 
besprekingen in het ondersteuningsteam van de school, waarbij HGW is toegepast. 

b. Er dient aangetoond te worden dat in het voortraject gebruik is gemaakt van de inzet van 
externen van buiten de school (o.a. orthopedagoog of psycholoog). 

c. Er dient (d.m.v. geëvalueerde handelingsplannen) aangetoond te worden dat de ingezette 

hulp geen duidelijk merkbare verbeteringen heeft opgeleverd of dat het eindresultaat nog 
steeds niet voldoende is om met het basisarrangement verder te kunnen.   

d. Er dient aangegeven te worden welke  onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 
heeft.  

e. Er dient aangetoond te worden dat de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden 
van het kind in de knel komt. 

f. Er dient aangetoond te worden dat de ouders reeds in het voortraject betrokken zijn. 

g. Er dient d.m.v. een verslag van medische en/of psychodiagnostisch onderzoek aangetoond 
te worden dat er sprake is van één of meer stoornissen die motorische beperkingen 
veroorzaken en die het leren op school in grote mate belemmeren. 

h. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid bij 
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en/of bij fijne motorische handelingen óf 
structureel verzuim óf een leerachterstand heeft.  

i. Er dient aangetoond te worden dat het kind een IQ hoger dan 70 heeft. 

 

✓ Wanneer het kind nog geen schoolervaring heeft opgedaan: 
a. De (basis)school dient na te gaan (mede door het opvragen van rapportage) of het 

aangemelde kind plaatsbaar is op een basisschool.  
b. Er dient aangegeven te worden welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het kind 

heeft.  

c. Er dient met redenen omkleed aangetoond te worden dat een basisschool niet bij machte is 
om dit kind de juiste hulp te bieden. 

d. De (basis)school dient inzage te geven (mede d.m.v. de opgevraagde rapportage) hoe zij 
tot dit standpunt is gekomen d.m.v. een afgewogen argumentatie. 

e. Er dient d.m.v. een verslag van medische en/of psychodiagnostisch onderzoek aangetoond 
te worden dat er sprake is van één of meer stoornissen die motorische beperkingen 

veroorzaken en die het leren op school in grote mate zullen gaan  belemmeren. 
f. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid bij 

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en/of bij fijne motorische handelingen.  
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g. Er dient aangetoond te worden dat het kind een IQ hoger dan 70.  

 
Inleveren in Kindkans 
Vanuit ParnasSys (voor werkwijze plaatsen gegevens in Kindkans zie bijlage): 

• Persoonsgegevens 

• Leerlingnotities (leerlingbesprekingen en oudercontacten) 

• Gegevens niet-methode toetsen 

• Gegevens methodetoetsen  

• Handelingsplannen 

• Gegevens pedagogisch leerlingvolgsysteem (ZIEN! bijvoorbeeld) 

Verder vereist: 

• Aanvraagformulier voor een toelaatbaarheidsverklaring (zie bijlage) 

• Verslag bespreking schoolondersteuningsteam 

• Consultatieverslagen/evaluatieverslagen van orthopedagoog/psycholoog  

met daarin opgenomen verslag van oudergesprek 

• Verslag van medisch en/of psychodiagnostisch onderzoek waarin aangetoond wordt dat 
er sprake is van één of meer stoornissen die motorische beperkingen veroorzaken en 
die het leren op school in grote mate belemmeren. 

• Verslag waarin aangetoond wordt dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid bij 

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en/of bij fijne motorische handelingen óf 
structureel verzuim óf een leerachterstand heeft.  

• Verslag van psychologisch onderzoek (niet ouder dan twee jaar en bij kleuters niet 
ouder dan een jaar) waaruit blijkt dat het kind een IQ hoger dan 70 heeft. 

• Ingevuld formulier onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

(zie bijlage voor formulier + uitleg) 
 
 

 

4. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SO CLUSTER 3 

ERNSTIGE MEERVOUDIG BEPERKT (EMB) 

 

Landelijk vastgestelde criteria 

a. Er dient d.m.v. een verslag van medische en/of psychodiagnostisch onderzoek aangetoond 
te worden dat er sprake is van een lichamelijke beperking en een totaal IQ lager dan 70. 

b. Er dient aangetoond te worden dat er sprake is van zeer geringe zelfredzaamheid bij 

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en/of bij fijne motorische handelingen.  
c. Bij een IQ van lager dan 20 moet een verslag van een individueel afgenomen 

intelligentieonderzoek beschikbaar zijn en een verslag waaruit blijkt dat de 
ontwikkelingsleeftijd op het gebied van zelfredzaamheid lager is dan 24 maanden. 

d. Bij een IQ tussen de 20 en 35 moet er een verslag van een intelligentieonderzoek en 
sociaal emotioneel onderzoek, een verslag van een psychodiagnostisch onderzoek met 

daarin een vastgestelde DSM-IV classificatie en /of een medisch verslag met daarin een 

diagnose beschikbaar zijn. In het psychodiagnostische onderzoeksverslag moet 
omschreven worden dat er sprake is van een beperkt gedragsrepertoire. 

e. Bij een IQ tussen de 35 en 55 moet er een verslag van een intelligentieonderzoek, een 
verslag van een psychodiagnostisch onderzoek met daarin een vastgestelde DSM-IV 
classificatie en/of een medisch verslag met daarin een diagnose beschikbaar zijn. In het 
psychodiagnostische onderzoeksverslag moet omschreven worden dat er ondanks een IQ 

hoger dan 35 toch sprake is van een beperkt gedragsrepertoire en de argumentatie 
waarom het reguliere ZMLK-onderwijs voor dit kind onvoldoende kan bieden, m.a.w. wat is 
de begeleidingsbehoefte van het kind en hoeveel hulp heeft het kind nodig om tot leren te 
komen. 

 

Inleveren in Kindkans 

Zie bovenstaande criteria. 

 

 

 

 

 


