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CHECKLIST DOCUMENTEN AANMELDING CTO  

  
Bij aanmelding voor het CTO dient altijd de volgende stukken aanwezig te zijn: 

• Groeidocument (*) 

• Onderbouwing orthopedagoog 

• Ondertekend toestemmingsformulier 

 
Daarnaast dient er op gelet te worden dat de volgende informatie aanwezig is/wordt toegevoegd:  
 

Aanmelding Consult:  

• Recente handelingsplannen en evaluaties  

• Recente didactische gegevens (***)  

• Recent observatieverslag van gedrag/werkhouding indien er zorgen rondom gedrag zijn  

• OPP 

• Eventueel andere relevante informatie, zoals logopedie/fysiotherapie  

• Indien aanwezig, verslag psychodiagnostisch onderzoek, met IQ-gegevens  

• Let op; voor 3-jarigen geldt; vul het Groeidocument in voor zover mogelijk, en voeg andere 
relevante info toe voor zover aanwezig. (Bijvoorbeeld; verslag PSZ/KDV, verslag IVH/MEE, 
logopedie).  

Aanmelding speciaal basisonderwijs SBO:  

• Verslag psychodiagnostisch onderzoek (**) met IQ-gegevens  

• Recente handelingsplannen en evaluaties  

• Verslagen van afgelopen schooljaar van begeleiding  

• Recente didactische gegevens (***)  

• Recent observatieverslag van gedrag/werkhouding indien gedrag ondersteuning behoeft  

• OPP 

• Eventueel andere relevante informatie, zoals logopedie/fysiotherapie  

Aanmelding speciaal onderwijs cluster 3 ZMLK:  

• Verslag psychodiagnostisch onderzoek (**) met IQ-gegevens 

• Recente handelingsplannen en evaluaties 

• Verslagen van afgelopen schooljaar van begeleiding 

• Recente didactische gegevens (***) 

• OPP 

• Recent verslag observatie in de groep 

• Eventueel andere relevante informatie 
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Aanmelding speciaal onderwijs cluster 3 Mytyl of LZ (langdurig ziek):  

• Verslag psychodiagnostisch onderzoek (**) met IQ-gegevens 

• Recente handelingsplannen en evaluaties 

• Verslagen van afgelopen schooljaar van begeleiding 

• Recente didactische gegevens (***) 

• OPP 

• Recent verslag observatie in de groep, met aandacht voor de zelfredzaamheid 

• Recent verslag fysiotherapie/ergotherapie 

• Medische verslaglegging met eventuele diagnose 

• Voor LZK-onderwijs; verslag veelvuldig schoolverzuim. 

Aanmelding speciaal onderwijs cluster 4  

• Recente handelingsplannen en evaluaties 

• Verslagen van afgelopen schooljaar van begeleiding 

• Recente didactische gegevens (***) 

• Recent observatieverslag van gedrag/werkhouding bij voorkeur door gedragsdeskundige 

• OPP 

• Eventueel andere relevante informatie, zoals diagnostiekverslagen/hulpverlening 

Aanmelding Eureka:   

• Verslag psychodiagnostisch onderzoek met IQ-gegevens en begaafdheidsonderzoek (NB; het IQ-
onderzoek is bij leerlingen tot 6 jaar een jaar geldig, voor leerlingen van 6 tot acht jaar is de IQ-
bepaling 2 jaar geldig. Bij leerlingen ouder dan 8 jaar geldt geen overschrijdingsdatum, mits het 
dossier verder volledig en recent wordt aangeleverd).  

• Recente didactische gegevens en het historische overzicht van de toetsen 

• Recente handelingsplannen en evaluaties  

• Evaluatieverslag externe plusklas 

(*):  
het meest recente Groeidocument is te vinden op de website van het samenwerkingsverband        
(www.swvkopvannoordholland.nl)   

(**):  
Een verslag psychodiagnostisch onderzoek mag voor leerlingen vanaf groep 3 niet ouder zijn dan 2 
jaar.  Onderzoeken die zijn afgenomen in de peuterperiode of in groep 1 en 2, mogen niet ouder 
zijn dan 1 ½ jaar. (Let op; voor Eureka-aanmelding; zie checklist)  
 
(***):  
didactische gegevens dienen niet ouder te zijn dan een half jaar.  
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