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eindleeftijd in het vso

Geachte heer, mevrouw.
Er zijn signalen dat samenwerkingsverbanden verschillend omgaan met het
afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso voor leerlingen ouder
dan 16 of 18 jaar. Sommige samenwerkingsverbanden hanteren de regel dat
toelaatbaarheidsverklaringen aflopen op een vaste leeftijd, op 16 of 18 jaar. Dat
is bezwaarlijk als dat betekent dat alle leerlingen op die leeftijd moeten
uitstromen. Op die leeftijd, of eerder, kan gekeken worden of een voortgezet
verblijf op het vso voor de individuele leerling op basis van zijn of haar
onderwijsondersteuningsbehoefte de beste plek is.
Ik wil benadrukken dat in de Wet op de expertisecentra is geregeld dat leerlingen
in het vso mogen blijven tot het einde van het schooljaar waarin zij 20 worden.
Dat is echter geen absolute leeftijdsgrens. Een leerling mag het vso eerder
verlaten of met een ontheffing van de Inspectie van het Onderwijs langer blijven.
Wat mij betreft geldt dat per leerling de zorgvuldige afweging moet worden
gemaakt wat het beste bij zijn of haar ontwikkeling past: een voortgezet verblijf
in het onderwijs of de overstap naar een vervolgbestemming, zoals dagbesteding.
Die afweging dient te zijn gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van de
leerling dat in overeenstemming met de ouders is vastgesteld.
Ik vertrouw en reken er op dat u op basis van het ontwikkelingsperspectief van
leerlingen individuele afwegingen maakt over de eindleeftijd waarop zij het
onderwijs verlaten om door te stromen naar de vervolgbestemming. Voor de ene
leerling zal dat 16 zijn, voor e e i andere 18 en voor weer een andere 20.
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Ik zal de Inspectie van het Onderwijs vragen er op toe te zien dat een besluit over
het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring genomen wordt nadat
in overleg met ouders een zorgvuldige afweging is gemaakt.
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