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 Melding geïndiceerde leerlingen 
 

 

 Bestemd voor 

• scholen voor primair onderwijs; 

• scholen voor voortgezet onderwijs. 

 

 Datum inwerkingtreding 

n.v.t. 

 

 Geldigheidsduur 

n.v.t. 

 

 Juridische grondslag 

n.v.t. 

 

 Officiële publicatie 

n.v.t. 

 

 Relatie tot eerdere publicaties 

hangt samen met Voorlichtingspublicatie 'Registratie geïndiceerde leerlingen' van 6 juni 

2007, kenmerk CFI/GEG-2007/71067. 
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1. Inleiding 

 

De leerlinggebonden financiering (LGF), ook wel rugzakje genoemd, geeft ouders van 

geïndiceerde leerlingen die extra zorg nodig hebben, de mogelijkheid hun kind te plaatsen 

op de school van hun keuze. Dat kan een school zijn voor (voortgezet) speciaal onderwijs, 

maar ook een reguliere school. Als er is gekozen voor een reguliere school kan de 

benodigde extra zorg met LGF bekostigd worden. Om voor LGF in aanmerking te komen 

moet de betreffende leerling door het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat 

ingeschreven, worden aangemeld bij CFI. Deze publicatie geeft informatie over het 

gebruik van het meldingsformulier en de procedures rond de vereiste aan- en afmelding 

voor de LGF. 

 

2. Doelgroep 

 

Deze publicatie is bedoeld voor scholen die op basis van de artikelen 70a (WPO) en 77a 

(WVO) aanspraak willen maken op LGF.  
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3. Wijzigingen in 2008 

 

Met ingang van 1 augustus 2008 worden het Besluit Leerlinggebonden Financiering en de 

Wet op de expertisecentra (WEC) op een aantal punten gewijzigd. Voor de melding van 

geïndiceerde leerlingen zijn daarbij de volgende twee zaken van belang. 

 

3.1. Indicatie ZMLK/Syndroom van Down 

 

Een indicatiestelling heeft een bepaalde geldigheidsduur. Voor leerlingen met het 

syndroom van Down geldt op dit moment dat deze is bepaald op 4 jaar. Vanaf 1 augustus 

2008 verandert dit. Dan hoeven ouders van kinderen met het syndroom van Down nog 

maar één keer een indicatie aan te vragen voor de indicatie zeer moeilijk lerende 

kinderen/syndroom van Down (ZMLK/SVD). Deze indicatie geldt dan voor de gehele 

schoolloopbaan, waardoor herindicatie niet meer nodig is. 

Voor de zittende kinderen met de indicatie ZMLK/SVD geldt, dat zij – na afloop van de 

huidige indicatietermijn en ná 1 augustus 2008 – nog één keer geherindiceerd moeten 

worden. Deze herindicatie geldt vervolgens voor de verdere schoolloopbaan. 

 

3.2. Jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting 

 

Vanaf 1 augustus 2008 kunnen jongeren die afkomstig zijn uit een justitiële 

jeugdinrichting, een cluster 4 indicatie krijgen voor een periode van één jaar. Doel hiervan 

is te voorkomen dat jongeren niet terecht kunnen op een reguliere school nadat zij uit een 

justitiële jeugdinrichting ontslagen zijn. Het bewijs van inschrijving bij de school in de 

justitiële jeugdinrichting is voldoende voor de ouders/verzorgers om een beschikking voor 

één jaar aan te vragen bij de Commissie voor de Indicatiestelling. 

 

4. Procedure 

 

Om aanspraak te maken op LGF moet door de school het formulier “Melding voor 

geïndiceerde leerlingen ingevolge art. 28c WEC voor scholen die vallen onder de WPO en 

WVO” worden ingevuld. Het formulier heeft het nummer CFI 58026. Het formulier moet, 

ondertekend door het bevoegd gezag, worden gezonden naar CFI. Hieronder wordt de 

procedure van de melding geïndiceerde leerling geschetst met daarbij per stap enkele 

belangrijke aandachtspunten.  
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4.1. Melding 

 

Elektronisch formulier 

 

Aanmelding van een geïndiceerde leerling kan zowel elektronisch worden gedaan als op 

papier. Beide formulieren vindt u op www.cfi.nl. Over de toegang tot en de werking van 

het digitale formulier bent u door CFI geïnformeerd bij brief van 8 februari 2008, kenmerk 

GEG/2007/162789M (zie voor meer informatie http://www.cfi.nl/Public/CFI-

online/Images/Brief%20%20CFI86988defzonderdatumenhandt_tcm2-99340.pdf).  

Bij het invullen volgt u de aanwijzingen in het formulier. Direct na het verzenden van het 

formulier ontvangt u een e-mail met daarbij een kopie van de aanvraag. 

Het meldingsformulier moet worden ingestuurd zodra de geïndiceerde leerling zich heeft 

ingeschreven bij de school of nadat een reeds ingeschreven leerling geïndiceerd is. 

Gebruik van het elektronisch formulier geniet de voorkeur. Automatische verwerking 

maakt de kans op fouten kleiner en de procedure wordt hierdoor aanzienlijk versneld. 

 

Papieren formulier 

 

Het papieren formulier heeft het nummer CFI 58026 en is te downloaden via www.cfi.nl 

onder Formulieren. In paragraaf 5 van deze publicatie worden de vragen op het formulier 

nader toegelicht.  

Het meldingsformulier moet door het bevoegd gezag worden ingestuurd zodra de 

geïndiceerde leerling zich heeft ingeschreven bij de school of nadat een reeds 

ingeschreven leerling geïndiceerd is. 

Als het papieren formulier niet volledig of onjuist is ingevuld wordt het bevoegd gezag, op 

grond van artikel 4:5 Awb, de gelegenheid geboden het meldingsformulier aan te vullen/te 

corrigeren. Na de aanvulling/correctie zal het meldingsformulier in behandeling worden 

genomen. 

 

4.2. Ontvangstbevestiging 

 

Na ontvangst van het meldingsformulier verstuurt CFI binnen één week een 

ontvangstbevestiging naar het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is bij 

ontvangst van de ontvangstbevestiging ervan verzekerd dat een ingediend 

meldingsformulier CFI heeft bereikt. Het is raadzaam een kopie van het oorspronkelijke 

formulier te bewaren voor de eigen administratie. 

 

4.3. Terugmeldingsformulier (TMF) 

 

Na verwerking van het meldingsformulier worden de geregistreerde gegevens via het 

Terugmeldingsformulier (TMF) aan het bevoegd gezag van de school teruggemeld. Het 

bevoegd gezag moet dit overzicht controleren op de juiste verwerking van de melding. Als 

de gegevens op het formulier juist zijn, hoeft het niet terug te worden gezonden naar CFI, 

maar moet dit formulier worden opgeslagen in de administratie van de school. 
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4.4. Correcties op het TMF 

 

Eventuele correcties moeten duidelijk herkenbaar worden aangegeven op het TMF. U 

wordt verzocht het TMF met correcties binnen 14 dagen na de verzenddatum aan CFI te 

retourneren. Bedoelde verzenddatum is vermeld op het TMF. Ook hierbij is het raadzaam 

een kopie voor de eigen administratie te maken.  

 

4.5. Verandering van (speciale) school voor basisonderwijs of school voor voortgezet 

onderwijs 

 

Als een geïndiceerde leerling om welke reden dan ook van school verandert, moeten de 

gangbare procedures voor in- en uitschrijving gevolgd worden. De oude school moet de 

geïndiceerde leerling met het TMF afmelden zodra de geïndiceerde leerling de school 

verlaat. Daarnaast moet de school waar de leerling instroomt deze leerling met het 

meldingsformulier opnieuw melden om voor het leerlinggebonden budget in aanmerking te 

komen. Zowel de nieuwe als de vorige school krijgen de geregistreerde gegevens via het 

TMF teruggemeld. Ook hier geldt dat eventuele correcties via ditzelfde TMF kunnen 

worden aangeleverd (zie paragraaf 4.4).  

De bekostiging voor een geïndiceerde leerling wordt altijd toegekend tot het einde van het 

schooljaar. Als een leerling tijdens het schooljaar van school verandert, gaat de 

bekostiging voor de nieuwe school pas in op 1 augustus van het nieuwe schooljaar.  

 

4.6. Verandering van de school voor (V)SO die de ambulante begeleiding verzorgt 

 

Het is mogelijk dat de leerling ingeschreven blijft aan dezelfde school, maar dat op enig 

moment tijdens het schooljaar een andere school voor (V)SO de ambulante begeleiding 

gaat verzorgen. De reguliere school waar de leerling is ingeschreven, moet dit binnen 2 

weken na de wijziging aan CFI melden met het TMF. Ook hier geldt dat de bekostiging 

voor de nieuwe school pas op 1 augustus van het nieuwe schooljaar ingaat (zie paragraaf 

4.5). 

 

4.7. Samenvoeging 

 

De school waar de geïndiceerde leerling onderwijs volgt kan deel uitmaken van een 

samenvoeging. Als deze samenvoeging via het Brinmutatieformulier bij CFI is gemeld, 

wordt de leerling automatisch naar de nieuw gevormde school overgeschreven. Hiervoor 

hoeft dus geen afzonderlijk TMF te worden ingediend. De leerling wordt overgeschreven 

op de datum dat de samenvoeging heeft plaatsgevonden. Het bevoegd gezag ontvangt 

vervolgens voor de betreffende leerling een TMF met de nieuwe schoolgegevens.  
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4.8. Bekostiging 

 

Het leerlinggebonden budget wordt toegekend met ingang van de eerste van de maand 

volgend op de datum inschrijving, tenzij de betreffende leerling afkomstig is van een 

andere reguliere school en die andere school voor deze leerling reeds leerlinggebonden 

budget voor het betrokken schooljaar ontvangt. In dit geval behoudt de oude school het 

budget tot het einde van het schooljaar en ontvangt de nieuwe school pas 

leerlinggebonden budget met ingang van het nieuwe schooljaar (zie paragraaf 4.5). 

Als de leerling reeds was ingeschreven op de school op het moment dat hij geïndiceerd 

werd, dan wordt leerlinggebonden budget toegekend met ingang van de eerste van de 

maand volgend op de datum van indicatiestelling. Als een geïndiceerde leerling op de 

school ingeschreven blijft staan én er geen wijzigingen optreden in de opgevraagde 

gegevens, hoeft de leerling met ingang van het nieuwe schooljaar niet opnieuw 

aangemeld te worden. Zolang de indicatiestelling van de leerling geldig blijft, wordt de 

bekostiging voortgezet. Dit geldt zowel voor het Primair Onderwijs als het Voortgezet 

Onderwijs. Bijvoorbeeld: Een bepaalde indicatie geeft recht op 1000 euro per schooljaar. 

Op het meldingsformulier is opgegeven dat een zittende leerling op 10 januari een 

indicatiestelling heeft gekregen. De bekostiging start vanaf 1 februari, nog 6 maanden tot 

het einde van het schooljaar. Voor dat schooljaar heeft de school recht op 6/12 x 1000 = 

500 euro. 

 

Primair onderwijs 

 

De datum waarop een leerlinggebonden budget voor het eerst aan de school wordt 

uitbetaald ligt - vanwege de bekostigingssystematiek in het primair onderwijs - maximaal 

14 weken volgend op de melding bij CFI van de leerling voor het leerlinggebonden budget. 

In geval van verandering van school ontstaat de aanspraak op bekostiging pas bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar (zie paragraaf 4.5) en vindt de eerste uitbetaling aan 

de nieuwe school plaats in augustus van het nieuwe schooljaar. 

 

Voortgezet onderwijs 

 

De datum waarop een leerlinggebonden budget aan de school wordt uitbetaald is - 

vanwege de bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs - in de maand augustus 

(en dus niet de eerste dag van de maand) volgend op de melding van de inschrijving of 

indicatiestelling van de leerling. Dat betekent dat ín augustus van enig schooljaar de 

toegekende LGF-vergoedingen voor de geïndiceerde leerlingen uit het voorafgaande 

schooljaar in één keer worden uitbetaald. 

 

5. Het meldingsformulier 

 

Het meldingsformulier kan op elk moment worden ingediend. Hieronder is per vraag een 

korte toelichting opgenomen. Deze toelichting is alleen van belang als u het papieren 

formulier gebruikt. Maakt u gebruik van het digitale meldingsformulier dan wordt u vanzelf 

door het formulier heen geholpen. 
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5.1. Toelichting 

 

Bij vraag 2a van het formulier moet aangegeven worden welke schoolsoort de leerling 

volgt. Als het basisonderwijs betreft, moet ook worden aangegeven in welke groep de 

leerling onderwijs volgt. Voor een speciale school voor basisonderwijs is dit niet van 

toepassing. Als het voortgezet onderwijs betreft moet, naast het leerjaar, ook de 

schoolsoort aangekruist worden. Er kan slechts één van de genoemde mogelijkheden 

aangekruist worden. 

 

Vraag 2b biedt de gelegenheid om aan te geven of de datum inschrijving samenvalt met 

de eerste schooldag in uw regio. Als dit het geval is, begint de bekostiging bij de nieuwe 

school vanaf 1 augustus van hetzelfde schooljaar.  

 

Let op: Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de registratie eerste schooldag alleen 

gevolgen voor de bekostiging heeft als er sprake is van een verhuizing van een leerling 

naar een andere reguliere school voor (S)BO of VO. Bij nieuwe meldingen gaat de 

bekostiging pas in per eerste van de maand volgend op de inschrijving op school of de 

datum van de indicatie (bepalend is de meest recente datum van deze twee). 

 

Indien van toepassing moet u bij vraag 2c ingevolge artikel 70a, lid 2 WPO een korte 

beschrijving geven van de reden waarom de betreffende leerling ingeschreven is bij een 

speciale school voor basisonderwijs. 

 

Bij vraag 3 moet aangegeven worden onder welk nummer en welke datum de 

indicatiestelling geregistreerd is. Het CvI-nummer is het nummer waaronder de indicatie is 

vastgelegd. Dit unieke nummer wordt bepaald door de Commissie voor de Indicatiestelling 

(CvI) en geregistreerd in het systeem CvI-net. Het CvI-nummer is als volgt opgebouwd: 

• 1e positie: Cluster, zie ook vraag 5 

• 2e en 3e positie: Regio van de Commissie voor de Indicatiestelling (Maak gebruik van 

een voorloopnul als het regionummer kleiner dan 10 is) 

• 4e tot en met 7e positie: Jaar van aanmelding door de ouders bij de CvI (jjjj) 

• 8e tot en met 11e positie: Volgnummer 

Datum indicatiestelling is de datum waarop de indicatiestelling is geregistreerd bij de CvI. 

Zowel het CvI-nummer als de datum indicatiestelling is vermeld op de door de CvI 

afgegeven positieve indicatie. 

 

Bij vraag 4 moet aangegeven worden of er sprake is van herindicatie. Als dit het geval is, 

moet hier het CvI-nummer van de vorige indicatiestelling ingevuld worden. Dit gegeven is 

vermeld op de vorige indicatiestelling van de betreffende leerling.  

 

Bij vraag 5 moet aangegeven worden tot welke groep kinderen de leerling behoort volgens 

de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Dit gegeven is vermeld op de door de CvI 

afgegeven indicatiestelling. Er kan slechts één van de mogelijkheden aangekruist worden. 

De keuze “kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden”, kan alleen aangekruist worden als 

de leerling onderwijs volgt aan een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs. 

 

Let op: Wanneer een leerling met indicatie ‘ernstige spraakmoeilijkheden’ over gaat naar 

het voortgezet onderwijs moet hij/zij geherindiceerd worden. 
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Bij vraag 6 moet aangegeven worden door welke school voor (V)SO deze leerling 

ambulant begeleid wordt. Hiermee wordt bedoeld ambulante begeleiding volgens artikel 

70a lid 4 WPO of 77a lid 4 WVO. Van de betreffende school moet alleen het BRIN nummer 

en de naam ingevuld te worden. De gegevens kunnen op www.cfi.nl onder BRIN-gegevens 

geverifieerd worden.  

 

Let op: In artikel 8a, eerste lid van de WEC is vastgelegd dat de ambulante begeleiding 

van een rugzakleerling verzorgd moet worden door een (V)SO school van hetzelfde cluster 

als de indicatiestelling van de betreffende leerling. Wanneer u bij deze vraag een school 

opgeeft die tot een ander cluster behoort, beschouwt CFI deze melding als onjuist 

ingevuld en stelt CFI het bevoegd gezag, op grond van artikel 4:5 Awb, vervolgens in de 

gelegenheid om het meldingsformulier te corrigeren. 

 

Bij vraag 7 moet aangegeven worden of de leerling afkomstig is van een andere speciale 

school voor basisonderwijs, basisschool of school voor voortgezet onderwijs. Als dit het 

geval is, moeten hier de gegevens van de vorige school ingevuld worden. Van de 

betreffende school moet alleen het BRIN nummer en de naam ingevuld worden. De 

gegevens kunnen op www.cfi.nl onder BRIN-gegevens geverifieerd worden. In alle andere 

gevallen hoeft deze vraag niet ingevuld te worden. 

 

5.2.  Bestellen 

 

Het papieren meldingsformulier heeft het formuliernummer CFI 58026 en is vanaf 

 1 augustus 2008 te downloaden via www.cfi.nl onder Formulieren.  

 

 

 

De hoofddirecteur CFI, 

drs. J.J. Huizing 


