
wat te doen als de ondersteuningsbehoefte praktijkonderwijs is…



TOELAATBAARHEIDSVERKLARING PRAKTIJKONDERWIJS (TLV)

Leerlingen kunnen alleen 
geplaatst worden op het 
Praktijkonderwijs als zij een 
toelaatbaarheidsverklaring
praktijkonderwijs bezitten.

PLAATSING

De PRO-school waar de leerling 
wordt aangemeld, beoordeelt of 
de leerling in aanmerking 
komt voor een TLV.

BEOORDELING

De PRO-school waar de leerling 
wordt aangemeld vraagt deze 
TLV aan bij het SWVE.

AANVRAGEN



LANDELIJKE RICHTLIJNEN

ACHTERSTAND PO

50%
De landelijke richtlijnen zijn een achterstand op het PO van minimaal
50% voor rekenen, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen.

Eén gebied moet begrijpend lezen of rekenen zijn.

+
COGNITIEVE INTELLIGENTIE

60-80



LEERRESULTATEN EN DIDACTISCHE BEOORDELING

De leerresultaten van groep 5, 
6 en 7 laten zien dat de 
leerachterstand niet wordt 
ingelopen.

De leerling inzet toont en zich 
aan de gedragsregels houdt.

De leerling komt in 

aanmerking voor 

praktijkonderwijs 

indien:



Een kind dat achter blijft met taal en rekenen op de basisschool 
heeft recht op passend onderwijs. Een kind is immers meer dan 
een optelsom van IQ en leerresultaten. Het Praktijkonderwijs 
biedt onderwijs voor de totale ontwikkeling van het kind.

In het algemeen kun je zeggen dat leerlingen in groep 8 van het PO 
een DLE van 20-50 op het gebied van rekenen en begrijpend lezen 
scoren, zich goed ontwikkelen door praktijkonderwijs.

PRO

DLE

20-50

WANNEER IS PRO PASSEND?



In het praktijkonderwijs is het aanbod van theoretische vakken 
toegespitst op het streefniveau 1F voor Nederlands en rekenen. 
En verdere theorie voor die richting waar de leerling in 
uitstroomt, de branchecursussen.

Deze leerlingen leren in het praktijkonderwijs in hun eigen leertempo. 
80% van deze groep slaagt erin hun volwassen leven zelfstandig te 
werken, te wonen en te leven.

Het is daarom belangrijk dat deze leerlingen passend onderwijs krijgen. 
Onderwijs in een kleine setting. Deze leerlingen zijn gebaat bij praktisch 
onderwijs. Leren door doen.

80%

1F



PRO33college gaat 

na of het dossier 

volledig is.

School stuurt dossier 

na aanmelding mee.

AANMELDING PRO EN AANVRAAG TLV

Aanmelden op het 

PRO33 is het gehele 

schooljaar mogelijk.

Bij voorkeur voor 1 april 2021.

Bij voorkeur school en ouders gezamenlijk aanmelden.



Ouders en PO school 

krijgen zsm bericht van 

afgifte TLV en van 

plaatsing.

Aanmelding wordt 

vanaf 1 april in 

behandeling 

genomen.

AANMELDING PRO EN AANVRAAG TLV

PRO33college stuurt 

ontvangstbevestiging 

naar ouders en zoekt 

contact met de PO 

school.

Naast TLV moet PRO33college ook voldoen 
aan ondersteuningsbehoefte van leerling.
(dit zijn de afspraken binnen Amersfoort)



TWIJFEL



TWIJFEL OVER LEERRESULTATEN

Ontwikkeling leerling 
is niet consistent.

De leerachterstand is 
niet op alle gebieden.

De leerling heeft een 
ontwikkelingsstoornis.

De leerling heeft een 
gedragsstoornis.

De ouders/verzorgers zijn het niet eens 
met het Pro-advies.

Er zijn externe belemmerende factoren 
(thuissituatie, wisseling van 
leerkrachten, verhuizingen enz.).

De PO-school heeft onderbouwde 
twijfel over het nut van de Pro-route



PO-school zoekt 
contact met het 
PRO33college.

Het secretariaat verwijst door naar de orthopedagoog en 
bij afwezigheid van de ortho, naar de afdelingsleider of 
de zorgcoördinator onderbouw.

PRO33college geeft inlogcodes voor de 
ADIT aan de IB’er van de PO-school door.

De PO-school neemt de IQ test zelf af en 
bespreekt de resultaten met de ouders.

Het PRO33college heeft hierin alleen een 
faciliterende rol.

De PO-school wil IQ test

TWIJFEL OVER LEERRESULTATEN



En toch is er twijfel...

✓ De leerachterstanden vallen binnen de criteria ✓ Het recent gemeten IQ van de leerling valt binnen de criteria

Dan contact zoeken met de 

zorgcoördinator van het 

PRO33college. 

Gezamenlijk dossier 
doorspreken.

Meeloopdagen.

Observaties op de PO school 
door de orthopedagoog van 
het PRO33college.

Een gezamenlijk gesprek met 

ouders en PO school.

PO SCHOOL EN OUDERS HOUDEN TWIJFEL



Een leerling valt 

niet binnen de 

criteria.

in dat geval kan het PRO33college 
wel een TLV aanvragen bij het 
SWVE, maar de leerling niet 
plaatsen op het PRO33college.

HET PRO33COLLEGE HEEFT TWIJFELS

De PO school en 

de ouders zitten 

niet op één lijn.

Het PRO33college kan niet aan 

de ondersteuningsbehoefte van 

de leerling voldoen.
(speciale aanpak, stoornis in gedrag of leren)

In al deze gevallen wordt er met de PO school en de ouders contact gezocht 

en de situatie doorgesproken. Het PRO33college zal altijd een advies geven 

voor een alternatief.

of: of:



Uiterlijk 1 juni worden 

ouders en PO school 

geïnformeerd.

Het dossier wordt in 

de intake commissie 

besproken.

TOEKENNING TLV EN PLAATSING

Na 1 april 2021 worden 

de aanmeldingen 

behandeld.

Bij positieve beoordeling, wordt de TLV 
aangevraagd bij het SWVE en krijgen 
ouders en PO school positief bericht.



Alle leerlingen worden 

uitgenodigd voor de 

kennismakingsmorgen 
in juli 2021.

PRO33college gaat 

op bezoek bij PO 

school voor een 

warme overdracht.

TOEKENNING TLV EN PLAATSING

Ouders en leerling 

worden op het 

PRO33college 

uitgenodigd voor 

een startgesprek.



ALS HET ANDERS GAAT

Leerlingen die later dan 1 april 
worden aangemeld, moeten 
langer wachten op bericht van 
plaatsing en van toekenning 
TLV.

TE LAAT AANGEMELD

Als PO school en ouders niet op 
één lijn zitten, dan kan het 
zorgplatform van het PO worden 
ingeschakeld.

ZORGPLATFORM



EEN SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS


