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De omgeving,
erfenissen uit het 

verleden

 1998: Weer samen naar school (wsns)

 2003: Leerlinggebonden financiering 
(lgf/rugzakje)

 2014: Passend onderwijs



Weer samen naar school

 Begonnen met de nota van Van
Kemenade, die zich afvroeg of het wel zo 
wenselijk was dat zoveel kinderen naar het 
speciaal onderwijs gingen;

 Met de invoering van WSNS is het (v)so lom 
en mlk opgeheven;

 Het so lom/mlk werd sbo en opgenomen in 
de wpo;

 Het vso lom/mlk werd praktijkonderwijs en 
leerwegondersteuning in het vmbo;

 Voor het sbo zijn er geen landelijke 
indicatiecriteria opgesteld;

 Voor het praktijkonderwijs en de toegang 
tot leerwegondersteunend onderwijs wel;

 Overig (v)so: schooleigen criteria.



Leerlinggebonden financiering

 WSNS was bedoeld voor leerlingen met een lichte 
ondersteuningsbehoefte, lgf was meer gericht op 
de zwaardere ondersteuning;

 Idee was dat als leerlingen een indicatie hadden, 
ouders (en de leerling natuurlijk) konden kiezen 
tussen regulier en speciaal onderwijs,

 De indicatie was gebaseerd op landelijk 
vastgestelde criteria;

 Als gekozen werd voor regulier onderwijs dan kreeg 
de leerling een rugzakje mee;

 Verwachting was dat ouders zouden kiezen voor 
regulier onderwijs;

 Niets was minder waar …



En dan: passend onderwijs

 De twee gescheiden systemen voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte (wsns en lgf) werd gezien als niet 
wenselijk;

 Ook werd het ‘medische model’ waarin leerlingen werden 
beoordeeld op hun beperking als niet wenselijk gezien;

 Het van het kastje naar de muur gestuurd worden om een school 
te vinden was eveneens niet wenselijk;

 Daarom geen landelijke criteria meer, maar werd de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend;

 Voor pro en lwoo gelden nog wel de eerder vastgestelde 
indicatiecriteria;

 Geen geshop, maar zorgplicht;

 Verantwoordelijkheid werd in de regio neergelegd: de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs.



Passend onderwijs

 Met de invoering van passend onderwijs 
werd ook de toelaatbaarheidsverklaring 
voor het speciaal onderwijs ingevoerd. 

 Uitgangspunt: niet de beperking maar de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling is 
leidend;

 De plek waar die ondersteuning geboden 
kan worden kan per regio verschillen;

 Toelaatbaarheid kan dus het best in de 
regio (swv) zelf worden bepaald;

 Cluster 1 en 2 kennen geen 
toelaatbaarheidsverklaring en hebben 
eigen criteria.



Minder druk van bovenaf

 Samenwerkingsverbanden en scholen 
bepalen zelf het niveau van de 
basisondersteuning;

 Samenwerkingsverbanden en scholen 
bepalen zelf wanneer een leerling in 
aanmerking komt voor extra 
ondersteuning en toelaatbaarheid tot 
speciaal onderwijs;

 Gaandeweg kwam er toch een 
behoefte aan richting:

 Norm basisondersteuning;

 Voorkomen van onnodige 
bureaucratie rond 
toelaatbaarheidsverklaringen.



Maatregelen 

en moties

 Verbeteraanpak passend 
onderwijs maatregel 18: 
terugdringen onnodige 
bureaucratie;

 Coulance bij herindicaties (tijdens 
corona);

 Toelaatbaarheidsverklaring voor 
gehele schoolperiode (emb);

 Doorlooptijd 
toelaatbaarheidsverklaring pro;

 ………..



Uitgangspunt

 ‘Minder administratie voor leraren en 
school. Het vertrouwen in het oordeel van 
de leraar, intern begeleider, 
ondersteuningscoördinator en schoolleider 
mag meer centraal komen te staan. Ze 
moeten geen tijd kwijt zijn aan onnodig 
papier- en regelwerk…’

 De minister: ‘Ik ga in 2021 met het 
funderend onderwijs kijken waar ze 
tegenaan lopen en we hebben in het 
schooljaar 2021/2022 helder wat geschrapt 
en verbeterd kan  worden.’ 



Werkgroep Toelaatbaarheidsverklaringen

 Gestart zomer 2021;

 Eerste resultaten eerste kwartaal 2022;

 Verwachte afsluiting rond zomervakantie 
2022.

 Samenstelling: vertegenwoordigers van 
scholen, samenwerkingsverbanden en 
onder leiding van OCW. 

 (Steunpunt Passend Onderwijs, Inspectie 
van het Onderwijs, geschillencommissie 
passend onderwijs lezen mee). 



Welke onderwerpen staan onder 
meer op de agenda

 Landelijk format tlv’s, duur tlv’s, 
privacy en dataminimalisatie;

 Samenstelling adviescommissie 
toelaatbaarheid;

 Residentieel;

 Positie sbo en pro;

 Grensverkeer;

 Onderwijszorgarrangementen 
en tlv’s in het regulier onderwijs;

 Hoorrecht leerlingen, positie 
ouders;

 …



Waar staan we nu

 Overeenstemming over landelijk format 

voor het aanvragen van een tlv;

 Residentieel is apart traject;

 Positie sbo wordt in het licht van de 

vereenvoudiging bekostiging 

gelijkgeschakeld aan so;

 Pro?

 Start met gesprek over grensverkeer (wie is 

verantwoordelijk voor de aanvraag en wie 
betaalt).



Landelijk format voor het aanvragen van 
een toelaatbaarheidsverklaring

Onderdelen aanvraagformulier:

Voorkant

∙ Naam en nummer samenwerkingsverband;

∙ Leerlinggegevens;

∙ Gegevens aanvragende/verwijzende school;

∙ Doel aanvraag (eerste aanvraag/herindicatie);

Heeft op overeenstemming gericht overleg met de 

ouders over handelingsdeel plaatsgevonden 

(zienswijze ouders/zienswijze leerling).



Landelijk format 

 Achterkant

 Ondertekening aanvrager namens bevoegd 
gezag;

 Extra ondersteuningsbehoefte leerling blijkend 
uit opsomming bevorderende en 
belemmerende factoren *;

 De geboden (individuele) ondersteuning *;

 De effecten van de geboden ondersteuning *;

 Relevante informatie.

 * Als er een geactualiseerd opp is, waarin deze 

informatie is opgenomen dan volstaat dat.



Landelijk format

 Geen wettelijke verplichting, 

maar pas toe of leg uit…

 Meer eenduidigheid voor 

scholen;

 Vermindering onnodige 

bureaucratie;

 Verwachting is dat de 

applicatie rond de zomer 

beschikbaar is.



Vervolg

 Oplossen knelpunten rond 
grensverkeer en stroomschema’s, 

 Graag uw input

 Wat is volgens u het grootste knelpunt 
en hoe zouden we dat kunnen 
oplossen?



Dank voor de aandacht!


