
 

 

 

Landelijk aanvraagformulier TLV EMB 
Datum ontvangst aanvraag  

Dossiernummer  

Ondersteuningsbehoefte  3 / hoog  

Looptijd  Gehele so-/vso loopbaan  

Leerling gegevens 

Burgerservicenummer  Geboortedatum: .. - .. - …. 

Voornamen   

Roepnaam  ☐ jongen  ☐meisje  

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Straat  Huisnummer:  

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Gemeente   

Gegevens school die leerling verwijst1 

Naam school   

BRIN nummer    

Contactpersoon school   

Schooltype  ☐po   ☐sbo  ☐so   ☐vo  ☐vso  

Straat + nummer     

Postcode + plaats    

Gemeente    

Gegevens school waarbij de leerling is aangemeld2 

Naam school   

BRIN nummer     

Contactpersoon school   

Schooltype  ☐po   ☐sbo  ☐so   ☐vo  ☐vso  

Straat + nummer     

Postcode + plaats    

Gemeente    

   

Definitie 

Definitie leerling met een ernstig meervoudige beperking 

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.  

 

Voldoet de leerling aan de kenmerken emb definitie?               ☐JA   ☐NEE 

 

In het geval u hierboven nee 

hebt ingevuld graag een 

toelichting waarom u deze 

aanvraag toch doorzet. 

Toelichting:  

  

                                                                 
1 Indien de school verwijst naar een andere school, dan vraagt de verwijzende school de TLV aan. 
2 Indien ouders de leerling aanmelden bij een school, dan vraagt de ontvangende school de TLV aan.  



 

 

Mee te zenden gegevens 

Ontwikkelleeftijd-gegevens/IQ gegevens  Meegestuurd  ☐JA   ☐NEE 

Uitslag onderzoek(en) /huidige ontwikkelleeftijd  TIQ: …… PIQ: …… VIQ: …….. / ontwikkelleeftijd: …….. mnd  

Datum onderzoek(en)   

Vermoedelijke ontwikkelleeftijd bij uitstroom  

Overige onderzoeken  Meegestuurd  ☐JA   ☐NEE 

Afgenomen testen  Meegestuurd  ☐JA   ☐NEE 

Eventuele toelichting   

 

Medische diagnose emb-criteria 

Relevante onderzoeken  Meegestuurd  ☐JA   ☐NEE 

Datum onderzoek(en)  

Diagnose   

Eventuele toelichting   

 

Gedragsdiagnose 

Relevante onderzoeken Meegestuurd  ☐JA   ☐NEE 

Datum onderzoek(en)  

Uitslag onderzoek(en)  

Eventuele toelichting  

 

Wettelijke vertegenwoordiger 1 

Voornaam   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Relatie tot kind   

Akkoord aanvraag  ☐JA   ☐NEE 

Geeft hierbij toestemming voor opvragen / 

uitwisseling van noodzakelijke gegevens 

☐JA   ☐NEE 

Plaats  

Datum  

Handtekening   

 

 

Wettelijke vertegenwoordiger 2 

Voornaam   

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Relatie tot kind   

Akkoord aanvraag  ☐JA   ☐NEE 

Geeft hierbij toestemming voor opvragen / 

uitwisseling van noodzakelijke gegevens 

☐JA   ☐NEE 

Plaats  

Datum  

Handtekening   

 

 

  



 

 
 

Ondertekening aanvrager 

Bevoegd gezag  ☐   aanvragende school  ☐   verwijzende school 

Naam school  

Naam bevoegd gezag   

Functie   

Plaats  

Datum   

Handtekening   

 

 

Optioneel3 

Het bevoegd gezag geeft hierbij aan dat de leerling plaatsbaar is binnen de aanvragende school.4 

Naam school   

Naam bevoegd gezag   

Functie   

Plaats    

Datum   

Handtekening   

 

 

Bijzonderheden voorschoolse periode 

Toelichting   

 

 

 

 

 

Bijzonderheden schoolloopbaan 

Toelichting   

 

 

 

 

 

Betrokkenheid zorg/afspraken in het kader van Zvw, Wlz en/of Jeugdwet  

Toelichting  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                 
3 Deze onderdelen kunnen naar de wens van het samenwerkingsverband worden opgenomen in de aanvraag. 
4 Hiermee is niet gezegd dat de ouders verplicht zijn de leerling bij deze school aan te melden. 



 

 
 

Model toelaatbaarheidsverklaring landelijk  EMB5 
Afgegeven door Swv nummer:  

 

Leerling gegevens (conform GBA gegevens) 

Burgerservicenummer  Geboortedatum: dd - mm - jjjj 

Voornamen   

Roepnaam  ☐ jongen  ☐meisje  

Tussenvoegsel   

Achternaam   

Straat  Huisnummer:  

Woonplaats   

Telefoonnummer   

Gemeente   

 

Toelaatbaarheid 

Schoolsoort   ☐so            ☐vso 

Bekostigingscategorie 3 / hoog 

Datum ingang toelaatbaarheid  dd - mm – jjjj 

Datum einde toelaatbaarheid  ☐Einde schoolloopbaan speciaal onderwijs 

☐Einde schoolloopbaan voortgezet speciaal onderwijs 

Beschikkingsnummer  Nr:  

 

Ondertekening 

Naam  

Functie  

Datum afgifte   

Handtekening   

 

 

 

 

                                                                 
5 Conform model toelaatbaarheidsverklaring mei 2014 


