
 

 
 
Beleid vergoedingsregeling intelligentietesten   
 
Aan:   DB SwV VO 20.01 & subregio SwV PO Stad/Haren    
Van:   directie  
Datum:  25 oktober 2016 
Bijlage:  -  

 

 
 
Waarom dit memo? 
In 2012 is een vergoedingsregeling voor IQ-testen in de overgang PO-VO vastgesteld in het BBO 
gemeente Groningen. Met de komst van Passend Onderwijs zijn er verschillende zaken gewijzigd en 
is bijstelling van de regeling noodzakelijk. Zo kennen we bijv. in onze regio geen LWOO meer, maar 
een OPP leerrendement (LR). Voor de vaststelling van dit OPP LR is geen IQ-bepaling meer 
noodzakelijk. Ook bestaat de RVC niet meer en werken we niet meer met een (papieren) OKR. 
De overstap PO-VO is een zaak van de schoolbesturen, die dit coördinerend hebben belegd bij 
SwV’s. In dit memo beschrijven we de nieuwe vergoedingsregeling ter besluitvorming binnen de 
SwV’s PO centraal en VO Groningen Stad en ter opvolging door de schoolbesturen. 

 
Nieuwe richtlijn vergoedingsregeling intelligentietesten 
Voor het PrO zijn nog steeds de wettelijke, landelijke criteria van kracht. Voor de aanvraag van een 
TLV PrO is het voor het VO nog steeds noodzakelijk een IQ-bepaling uit te voeren. Het PO hoeft -
wettelijk gezien – geen IQ-bepaling uit te voeren bij de overdracht PO-VO. Echter, zij kennen de 
leerling en de bijbehorende ondersteuningsbehoefte wel het beste. Dit leidt tot de volgende 
richtlijn: 
 

1. De verantwoordelijkheid voor het afnemen van het standaard intelligentieonderzoek ligt bij 
het PO. Zij bepalen bij welke leerlingen het onderzoek wordt afgenomen en welke instantie 
dit uitvoert. Het PO kent de leerlingen en is als beste in staat deze afweging te maken.  
 

2. Het PO wijst ook de leerlingen aan die vanwege een grotere ondersteuningsbehoefte een 
afwijkend c.q. zwaarder onderzoek krijgen om dezelfde reden als hierboven.  
 

3. De onderzoeken worden zoveel mogelijk in september/oktober op de PO school uitgevoerd. 
Dit is voor de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving. Door dit vroeg in het 
schooljaar te plannen is er eerder zicht op de groep leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte.  
 

4. De intelligentieonderzoeken worden aan het overstapdossier (OSO) toegevoegd. 
 

5. Het standaard door het PO aan te leveren didactisch onderzoek waaruit de beperkte 
leerrendementen blijken, wordt eveneens aan het overstapdossier toegevoegd.  
 

6. Het advies van het PO is bindend. Het VO is met de aangeleverde gegevens in staat om de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling in het VO vast te stellen.  
 

7. De kostprijs voor de intelligentieonderzoeken wordt voor het standaardonderzoek en het 
zwaardere onderzoek, door het SBO of de externe instantie die het onderzoek uitvoert, 
achteraf vastgesteld op basis van de kostprijs van het totaal aantal uitgevoerde 
onderzoeken. De factuur per leerling gaat naar de PO school die het onderzoek heeft laten 
uitvoeren.  
 

http://po2001.passendonderwijsgroningen.nl/


8. De PO school stuurt de rekening voor elk afgenomen onderzoek naar de VO school waar de 
leerling wordt geplaatst. Hierbij is het niet van belang of er voor de leerling ook 
daadwerkelijk een TLV PrO wordt afgegeven.1   
 

 
 
NB 1  Het OPDC van het Gomaruscollege heeft een interne regeling voor leerlingen die overstappen van het 

Gereformeerd PO naar het Gomaruscollege. Deze regeling wordt binnen dit beleid gerespecteerd.  
 
NB2  Het aanleveren van actuele didactische onderzoeken t.b.v. het overstapdossier in OSO zijn en blijven 

de verantwoordelijkheid van het PO m.b.t. de uitvoering en de kosten. 
 

NB3 Het PO kan – naar eigen inschatting - ook een IQ-bepaling uitvoeren ter onderbouwing van het 
perspectief en/of de ondersteuningsbehoefte bij een potentiële OPP-leerrendement leerling. De 
kosten voor een dergelijk onderzoek zijn voor rekening van het PO.  

 

                                                           
1 We vertrouwen hier op de professionele afweging van het PO. In enkele gevallen zal bijv. een IQ-onderzoek 
nodig zijn om een afgewogen keuze te maken in het grijze gebied tussen OPP LR en een TLV PrO. Dat betekent 
niet dat een leerling ook altijd conform wordt geplaatst. Er zijn dan echter wel kosten gemaakt die door het PO 
verhaald kunnen worden op het VO. KCOO en Educonnect leveren op schooljaar een overzicht van de 
uitgevoerde onderzoeken en het uiteindelijke advies. 


