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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 richtlijn is een achterstand van tenminste 50% op 
minimaal 2 van de volgende gebieden: rekenen, begrijpend lezen, 
spelling, technisch lezen.

Eén gebied moet begrijpend lezen of rekenen zijn.

+
COGNITIEVE INTELLIGENTIE

60-80



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

ingelopen.

De leerling wel inzet toont 
en zich aan de 
gedragsregels houdt.

DE LEERLING KOMT DUS IN AANMERKING VOOR PRAKTIJKONDERWIJS INDIEN:



AANMELDING PRO EN AANVRAAG TLV

Aanmelden op PRO33college 
is het gehele schooljaar 
mogelijk.

Bij voorkeur voor 15 maart 2023

Bij voorkeur school en ouders gezamenlijk aanmelden

PO school krijgt het 
verzoek het dossier op te 
sturen.

PRO33college gaat na of 
het dossier volledig is.

Indien nodig neemt 
PRO33college contact op 
met de PO school voor 
verdere toelichting.

Ouders en PO school 
krijgen z.s.m. bericht of 

de leerling geplaatst 
kan worden.



En toch is er twijfel...

Neem contact op met de 

zorgcoördinator van PRO33college.
❑ Gezamenlijk dossier  

doorspreken. 

❑ Meeloopdagen

❑ Observaties op de PO 

school door de 
orthopedagoog van 
PRO33college.

❑ Eventueel afnemen       
van IQ test. 

Een gezamenlijk gesprek met ouder(s) 
en PO school.

PO SCHOOL EN/OF OUDERS TWIJFELEN OF PRAKTIJKONDERWIJS PASSEND IS

Twijfel tussen praktijkonderwijs en vmbo basis? 

Zie www.pro33college.nl voor informatie over onze pro-vmbo klas.

http://www.pro33college.nl/


Een leerling valt niet 
binnen de criteria.

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

PRO33COLLEGE HEEFT TWIJFELS

PRO33college kan niet aan de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling 
voldoen.
(speciale aanpak, stoornis in gedrag of 

leren)

In deze gevallen wordt er met de PO school en de 

ouders contact gezocht en de situatie 

doorgesproken. PRO33college zal altijd een advies 

geven voor een alternatief.

of:



Alle geplaatste leerlingen 
worden uitgenodigd voor de 
kennismakingsmorgen op:

28 juni 2023

PRO33college zoekt 
contact met de PO school 
voor de warme overdracht.

TOEKENNING TLV EN PLAATSING

Ouders en leerling worden op 
PRO33college uitgenodigd 
voor een startgesprek.

.

van PO 

naar PRO



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



PRO33college
Wiekslag 50

3815 GS Amersfoort
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