
Indicatiecriteria Zeer Moeilijk Lerende Kinderen SO 

Het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV-ZML) voor het SO gebeurt 

op basis van een combinatie van vastgestelde kindkenmerken en van de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling: 

Ondersteuningsbehoefte: 

 De leerling heeft ondersteuningsbehoeften ten aanzien van A tot en met D al dan niet in 

combinatie met E. Als blijkt dat de leerling niet alle ondersteuningsbehoeften ten aanzien 

van A tot en met D al dan niet in combinatie met E heeft, dan kan beredeneerd worden 

afgeweken. 

A. De leerling nagenoeg de volledige tijd de behoefte heeft aan individuele aandacht;  

B. De leerling een structurele behoefte aan aangepast lesmateriaal. De aanpassing daarvan 

vergt structureel relatief veel tijd van de groepsleerkracht; 

C. De leerling heeft structureel behoefte aan extra fysieke ruimte of extra tijd onder toezicht; 

D. De begeleiding van de leerling eist specialistische kennis van een stoornis bij de 

groepsleerkracht/het team; 

E. De onderwijsbehoefte van de leerling is structureel verweven met de zorgbehoefte richting 

jeugdzorg en/of andere hulpverleningsinstanties. 

Kindkenmerken: 

 Leerlingen met het Syndroom van Down komen altijd in aanmerking voor een TLV-ZML. 

 Een leerling met een IQ lager dan 55, of; 

 Een IQ in de bandbreedte van 55 – 70 en (bij kinderen tot 7 jaar) een stoornis, die het leren 

en sociaal functioneren ernstig bemoeilijkt. Indien de leerling een IQ heeft van 55 – 70, dan 

is aanvullend informatie nodig over de ondersteuningsbehoefte: 

o De leerling heeft een zeer sterke ondersteuningsbehoefte ten aanzien van zijn/haar 

sociale redzaamheid. 

o De leerling (t/m 7 jaar) heeft een sterke ondersteuningsbehoefte t.a.v. het voldoen 

aan de algemene leervoorwaarden werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en 

motivatie. 

o De leerling (8 – 11 jaar) heeft een zware ondersteuningsbehoefte ten aanzien van 

het aanvankelijk lezen, rekenen en spellen. 

o De leerling heeft behoefte aan een specifieke specialistische structuur die ernstige 

belemmeringen om aan het onderwijs deel te nemen wegneemt. 

ZML/MG  

Kindkenmerken: 

 Een leerling met een (geschat) IQ lager dan 20. 

 Een IQ tussen de 20 en 35 in combinatie met een beperkt gedragsrepertoire en andere 

medische of gedragsproblemen 

 

Ondersteuningsbehoefte: 

De ondersteuningsbehoefte hoeft niet verder aangetoond te worden. 

 


