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In hun brief van 30-10-2019 aan de Tweede Kamer schrijven Ministers Hugo de Jonge
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Arie Slob (Onderwijs) dat ze hard werken aan een betere
aansluiting tussen onderwijs en zorg ‘zodat ook kinderen met een aandoening, ziekte of beperking
zich optimaal kunnen ontwikkelen.’
In het kader van maatregelen voor de korte termijn is een landelijk aanvraagformulier
toelaatbaarheidsverklaring opgesteld, waardoor het voor leerlingen met een ernstige meervoudige
beperking (EMB) niet meer nodig is elke keer opnieuw een aanvraag in te dienen. Koers VO geeft
scholen en ouders de gelegenheid om gebruik te maken van dit landelijk aanvraagformulier bij tlv
aanvragen voor EMB-leerlingen.
Koers VO hanteert de landelijke definitie van ernstig meervoudig beperkte leerlingen: ‘Een leerling met
een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een lichamelijke
beperking en bijkomende stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra
zorg nodig is en die aangemeld is of gaat worden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs’.
Voor deze EMB-leerlingen kan een toelaatbaarheidsverklaring vso (tlv vso) aangevraagd worden door
middel van het landelijk verstrekte aanvraagformulier EMB.
Koers VO geeft voor deze leerlingen een tlv af tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar
wordt, waardoor tot die tijd geen herbeoordeling voor een tlv hoeft plaats te vinden. Indien blijkt dat
onderwijs nog voorliggend is wanneer de leerling 18 jaar is, kan de school middels een herbeoordeling
een nieuwe tlv aanvragen, welke afgegeven kan worden voor één of twee schooljaren, afhankelijk van
het perspectief van de jongere.
Koers VO kan, mits goed gemotiveerd, afwijken van de EMB-regeling en in overleg met alle betrokken
partijen bepalen voor hoe lang en met welke bekostigingscategorie de tlv vso wordt afgegeven of
nagaan of een andere vorm van bekostiging meer passend is.
De aanvraag voor een tlv vindt conform de reguliere procedure plaats middels Onderwijs Transparant
(OT) waarbij de school het landelijke aanvraagformulier EMB toevoegt als bijlage. Hiermee komen het
ontwikkelingsperspectiefplan (opp) en het overstapadvies/adviesformulier herbeoordeling als bijlage te
vervallen. Koers VO stimuleert dat scholen het landelijk verstrekte aanmeldformulier gebruiken, daar
het gebruik van dit formulier ook gemonitord gaat worden door het ministerie van OCW. Echter, indien
de aanvragende scholen hiervoor kiezen kunnen zij wel de door Koers VO gehanteerde procedure en
formulieren voor tlv-aanvragen gebruiken, conform het advies van de raden, LECSO en het ministerie
van OCW.

