
Bijlage Categoriebepaling 

Uitgangspunten 

 Om voor een bepaalde categorie in aanmerking te komen moeten de 

ondersteuningsbehoeften op de verschillende velden grotendeels in de omschrijving van een 

bepaalde categorie vallen. In de praktijk zullen de ondersteuningsbehoeften verschillend zijn 

(soms zal een behoefte binnen de omschrijving SBO, soms binnen Laag, Midden of Hoog 

vallen) de grote gemene deler is het uitgangspunt. Indien dit niet het geval is, zullen 

argumenten voor een andere categorie duidelijk moeten worden aangegeven. 

 De sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag (waaronder aspect veiligheid voor zichzelf en de 

ander) en de communicatiemogelijkheden van en met de leerling hebben een belangrijk 

accent binnen de categoriebepaling. 

 De verschillen tussen SBO, SO Laag, Midden en Hoog worden in belangrijke mate bepaald 

door de noodzaak en frequentie van individuele aansturing  (binnen de groep mogelijk) en 

begeleiding (individueel). Hierbij ligt de verschuiving met name binnen de 

aansturing/begeleiding die mogelijk is binnen de groepssetting, naar de 

aansturing/begeleiding binnen een kleinere groep in de groepssetting, naar 

aansturing/begeleiding individueel. 

 Uitgangspunt voor de categoriebepaling blijft de ondersteuningsbehoefte van het kind.  

 Bij de beschrijving van verschillende categorieën worden kindkenmerken- en of 

omgevingskenmerken in het dossier beschreven en niet in onderstaand schema weergegeven. 

 Van belang is dat de combinatie onderwijs en zorg wordt meegenomen in de 

categoriebepaling, ondersteuning vanuit zorg kan op alle scholen ingezet worden en op alle 

categorieën van toepassing zijn. Veel inzet vanuit zorg wil niet automatisch iets zeggen over 

de hoogte van de categorie, de ondersteuningsbehoefte van het kind is bepalend. 

Uitgangspunt is dat bij de start zo veel als mogelijk is, de inzet vanuit zorg in onderwijs wordt 

besproken. Scholen hanteren hierbij verschillende termen ( bijvoorbeeld OZA-ZIO-OMZ) 

 In het schema is met cursieve letters aangegeven wat (vanuit de visie van het onderwijs) 

onder zorg wordt verstaan.  

 Wat de school kan bieden voor SBO, Laag, Midden en Hoog, staat omschreven in het 

ondersteuningsprofiel van de school. 

 Voor het SBO is een aanvullend arrangement mogelijk voor leerlingen die tijdelijk om een 

meer intensieve ondersteuning vragen. Het bestuur neemt het besluit over de toekenning van 

dit aanvullend arrangement. Het SBO+ arrangement kan voor maximaal 1 jaar worden 

aangevraagd. Voor de aanvraag is het van belang dat er een plan is (mogelijk gekoppeld aan 

het OPP) omtrent de inzet van het arrangement en de te bereiken doelen bovenop het 

basisarrangement. Verlenging van het SBO+ arrangement is niet mogelijk. Maar mochten de 

doelen niet zijn behaald en/of de inzet van tijdelijke aard blijvend nodig zijn, dan kan het 

besluit worden genomen om op te schalen naar SO setting.  

 Voor het SO is een aanvullend arrangement mogelijk voor leerlingen die instromen na 

een periode van thuiszitten. Voor dit arrangement wordt een bedrag toegekend en 

kan voor maximaal 1 jaar worden aangevraagd. Het bestuur neemt het besluit over de 

toekenning van dit aanvullend arrangement. Voor de aanvraag is het van belang dat er 

een plan is (mogelijk gekoppeld aan het OPP) omtrent de inzet van het arrangement 

en de te bereiken doelen bovenop het basisarrangement Verlenging is niet mogelijk. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


