
 

 

Aanpassingen Landelijk Doelgroepenmodel GO 
 

 

Werkgroep SEO 

 

Kartrekker Aanpassingen Advies 

Andrea Postma, 

Stichting Boor 

• ‘Ontwikkelingsleeftijd’ wordt 

‘ontwikkelingsniveau’ en de mate 

van achterstand.  

• Ontwikkelingsniveaus worden 

weergegeven op drie 

ontwikkelgebieden. 

• Bij ondersteuningsbehoefte is 

toegevoegd ‘leren en ontwikkelen’, 

incl. executieve functies.   

 

• Er moet een duidelijke 

handleiding worden 

ontwikkeld.  

• Scholen bepalen zelf de 

instrumenten die wordt 

gebruikt als onderbouwing 

voor het vaststellen van het 

ontwikkelingsniveau.  

 

 

 

 

Werkgroep Leerstandaarden 

 

Kartrekker Aanpassingen Advies  

Danielle Lulofs, HUB 

Noord Brabant     

• Bij uitstroom zijn de doorgetrokken 

lijnen vervangen door stippellijnen 

om aan te geven dat  

uitstroombestemmingen niet in 

beton zijn gegoten, maar af kunnen 

hangen van de unieke situatie en 

leerlingkenmerken. De 

uitstroombestemming bij de 

leerroute 3 (VSO) zit (nu ook 

zichtbaar) op het grensgebied van 

dagbesteding en arbeid.  

• Geef in het model de 

eindniveaus aan. De 

scholen formuleren zelf 

tussendoelen.   

• Hanteer eenduidige 

terminologie en licht deze 

toe in de handleiding.  

• Organiseer 

wetenschappelijk 

onderzoek m.b.t. de 

niveaus die het LDGM-GO 

hanteert en de werkelijke 

ontwikkeling van 

leerlingen. De centrale 

vraag: Komen de aannames 

in het model overeen met 

de praktijk? 

 

 



 

 

 

 

 

Werkgroep TLV (categoriebekostiging)  

 

Kartrekker Aanpassingen Advies  

Corine van Helvoirt, De 

Onderwijsspecialisten 

• N.v.t.  • Stop met de poging als scholen een landelijke 

matrix te ontwikkelen t.b.v. standaardbekostiging. 

De grote verschillen tussen scholen, 

samenwerkingsverbanden en leerlingen maken een 

standaardprocedure en -berekening (op initiatief 

van de scholen) uitermate lastig.  

• Zoek samen met het ministerie, 

belangenbehartigers en samenwerkingsverbanden 

naar alternatieven voor categoriebekostiging. 

(onder andere t.b.v. het terugdringen van 

bureaucratie)  

 

 

 

 

Naamsverandering 

Tijdens het ontwikkelproces is vanuit een aantal werkgroepleden geopperd de naam Doelgroepenmodel 

te veranderen, aangezien de term ‘doelgroepen’ stigmatiserend kan worden ervaren. Deze aanbeveling 

heeft de stuurgroep niet overgenomen, met als argument dat het LDGM-GO inmiddels landelijke 

bekendheid geniet en ‘doelgroepen’ niet als een negatieve term wordt beschouwd. We behouden de 

naam Landelijk Doelgroepenmodel GO.    

 

 


