Procedure voor leerlingen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB)
Wanneer er geen twijfel bestaat over de noodzaak voor deze leerlingen om in aanmerking te blijven komen voor de zwaarste vorm van extra
ondersteuning en daarmee toelaatbaar voor de zwaarste categorie van het speciaal onderwijs is er een vereenvoudigde procedure.
De procedure is van toepassing op kinderen met:
Een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ ˂ 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’
gedrag en ernstige senso-motorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of
Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe
lichamelijke beperkingen, of
Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als
gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.

Voor de specifieke doelgroep van ernstig meervoudig beperkte leerlingen bestaat er een landelijk aanvraagformulier voor de
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er een regeling voor bijzondere bekostiging van de zorg voor
deze kinderen. Bij problemen rond het vormgeven van de juiste combinatie van onderwijs en zorg kunnen ouders terecht bij een
expertpool van onderwijs-zorgconsulenten.
De Passend Onderwijs Raad heeft voor de samenwerkingsverbanden en de scholen die te maken hebben met ernstig beperkte leerlingen alle
nieuwe informatie gebundeld in een brief met diverse bijlagen. Dit zijn de uitwerkingen van de toezeggingen en moties tijdens het
overleg tussen de staatssecretarissen van Onderwijs en Volksgezondheid en de Tweede Kamer.
Ernstig meervoudig beperkte leerlingen zijn leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 35), een
lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor leerlingen met een dergelijke ernstige problematiek is naast extra
ondersteuning in het onderwijs ook extra zorg nodig.
Landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring
Een van de problemen waar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs tegenaan lopen is dat de formulierenprocedures en criteria per
samenwerkingsverband net anders zijn. Dit leidt tot veel bureaucratie, terwijl op voorhand duidelijk is dat het gaat om ernstig
meervoudig beperkte leerlingen die voor de gehele schoolloopbaan zijn aangewezen op (voortgezet) speciaal onderwijs en voor wie

categorie 3 bekostiging in het (v)so noodzakelijk is. Eerder is door de PO-Raad en de VO-raad voor deze doelgroep al de richtlijn
EMB gemaakt (bijlage 1). Het model aanvraagformulier (bijlage 2) is hier een vervolg op.
Ernstig meervoudig beperkte leerlingen die aan de criteria voldoen, krijgen een tlv die geldig is voor de hele schoolloopbaan (een voor primair,
een voor voortgezet onderwijs). Het verstrekken van de tlv is en blijft een besluit van het samenwerkingsverband. Voor het bepalen
van de eindleeftijd waarop de leerling het onderwijs verlaat, is het ontwikkelingsperspectief, dat in overleg met ouders wordt
bepaald, leidend. Het landelijk aanvraagformulier is tot stand gekomen met inbreng van enkele samenwerkingsverbanden en
betrokken scholen en sluit zo goed mogelijk aan bij protocollen die al gebruikt worden door verschillende samenwerkingsverbanden.
Namens de scholen en de ouders doen de PO-Raad en VO-raad een dringend beroep op de samenwerkingsverbanden om dit
formulier te hanteren voor de leerlingen zoals bedoeld in de bovenvermelde richtlijn, van wie zeker is dat zij langdurig zijn
aangewezen op plaatsing in het speciaal onderwijs.
Regeling bijzondere bekostiging
Er is een regeling aanvullende bekostiging opgesteld (bijlage 3) voor leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. Op basis van deze
regeling kunnen (v)so-scholen voor deze leerlingen die meer zorg nodig hebben dan geboden kan worden op basis van de
onderwijsbekostiging, via een formulier bijzondere bekostiging aanvragen bij DUO. Het totale beschikbare budget van 5 miljoen
euro wordt onttrokken aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden. De regeling is gebudgetteerd en per leerling wordt
maximaal 4000 euro bijzondere bekostiging toegekend.
Onderwijs-zorgconsulenten
De onderwijsconsulenten worden met ingang van het schooljaar 2015-2016 uitgebreid met onderwijs-zorgconsulenten. Dit expertteam is
beschikbaar voor ouders en scholen als zich knelpunten voordoen bij de vormgeving van onderwijszorg-arrangementen. Daarnaast
heeft de PO-Raad samen met partners een handreiking opgesteld met de route om te komen tot een onderwijszorg- arrangement
(bijlage 4).

Bij de overstap van Speciaal Primair Onderwijs naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt door de school van de leerling een
nieuwe toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband VO.
De afgegeven verklaring is geldig gedurende het hele verblijf op het VSO. Deze leerlingen verlaten uiterlijk het voortgezet speciaal onderwijs
aan het einde van het schooljaar waarin de leeftijd van 20 jaar is bereikt.

Voor leerlingen met een combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (een IQ tot 35), een lichamelijke beperking en bijkomende
stoornissen, voor wie naast extra ondersteuning in het onderwijs ook extra (medische) zorg nodig is, kan het bevoegde gezag van
de betreffende (V)SO school gebruik maken van de regeling ‘ bijzondere bekostiging’. Deze leerlingen staan ingeschreven op een
school voor speciaal onderwijs van het betreffende bevoegde gezag en voor wie een categorie 3 bekostiging geldt. De
verantwoordelijkheid voor aanvraag (bij het ministerie), uitvoering en verantwoording ligt bij het betreffende bevoegde gezag.
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