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TOELATINGSPROCEDURE 

PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN 

 

Informatie voor ouders/verzorgers over de aanmelding 
De basisschool heeft het advies praktijkonderwijs gegeven aan uw zoon of dochter. Mogelijk bent u 
al bij ons op school geweest tijdens de open dag of heeft u een rondleiding of een gesprek gehad. U 
bent van harte welkom om u kind/pupil* bij ons aan te melden.  
 
Als praktijkonderwijs passend is, moet het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) afgeven. Daar zorgen wij samen met u voor. Hieronder leggen wij u uit hoe dat gaat. 
 
Aanmeldingsformulier voor 1 maart  
Voor het aanmelden van uw kind heeft u een aanmeldingsformulier nodig. Dat kunt u op de 
basisschool van uw kind krijgen tijdens het advies gesprek. U kunt het ook vinden op onze website of 
u kunt ons bellen, dan zorgen wij dat u het formulier krijgt toegestuurd. Bij voorkeur ontvangen wij 
de aanmelding vóór 1 maart. 
 
Informatie van de basisschool 
Nadat wij het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, vragen wij de basisschool de gegevens van 
uw kind. Als wij alle gegevens hebben ontvangen, leggen wij een (digitaal) dossier aan.  
 
Start toelatingsprocedure 
De toelatingsprocedure start als het ondertekende aanmeldingsformulier en het volledige dossier 
van de basisschool in ons bezit zijn. Wij bevestigen per brief dat wij uw aanmelding hebben 
ontvangen en vragen u om de zienswijze te tekenen. Deze is nodig voor de aanvraag van de TLV. Als 
het dossier compleet is, bepalen wij of uw kind voldoet aan de criteria voor toelating tot het 
praktijkonderwijs. Als het nodig is nemen we contact met u of de basisschool op. We streven er naar 
om de procedure binnen zes weken af te ronden. 
 
Criteria voor toelating praktijkonderwijs 

1. IQ 
Het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en 80. Dit intelligentieonderzoek mag niet ouder zijn 
dan twee jaar, gerekend vanaf het moment van aanmelding bij het VO Loket Passend 
Onderwijs. 

2. Leerachterstanden 
De leerling is toelaatbaar wanneer deze leerling een leerachterstand heeft die gelijk is aan of 
groter dan 0,50 in twee of meer van de volgende domeinen: 
• technisch lezen 
• begrijpend lezen 
• spellen 
• rekenen 

Eén van de twee domeinen moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn. De hiervoor gebruikte 
toetsen moeten zijn afgenomen in het schooljaar van de aanmelding. 
De basisschool zorgt voor de aanlevering van deze gegevens.  
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Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
De Praktijkschool Apeldoorn vraagt de TLV aan bij het VO Loket Passend onderwijs van het 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Apeldoorn, Epe, Voorst SVW2505. Zij beoordeelt of uw 
kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Zodra het VO loket Passend Onderwijs de TLV heeft 
afgegeven sturen wij u een brief. Uw kind is dan definitief geplaatst met ingang van het nieuwe 
schooljaar.  
 
Als uw kind niet voldoet aan de criteria 
Het kan zijn dat uw kind niet  binnen de eerder genoemde criteria valt, of dat de gegevens 
tegenstrijdig zijn. Bij tegenstrijdige criteria onderbouwt de basisschool waarom zij praktijkonderwijs 
adviseert. Als dat voor ons duidelijk is en wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, vragen wij de 
TLV aan. Voldoet uw kind niet aan de criteria dan kan het zijn dat uw kind door de basisschool is 
ingebracht in de Brede Advies Groep (BAG) van het samenwerkingsverband. De BAG bestaat uit 
vertegenwoordigers van de praktijkscholen en het vmbo die met de basisschool meedenken over 
passend onderwijs voor uw kind. Als de basisschool het advies van de BAG overneemt en wij denken 
ook dat praktijkonderwijs passend is, vragen we een TLV met toelichting  aan.  Is  uw zoon / dochter 
niet in de BAG is besproken en / of  twijfelen wij of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft dan 
vinden wij het belangrijk goed te onderzoeken of wij uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Wij 
gaan dan bijvoorbeeld in gesprek met u, of de basisschool of we adviseren nader onderzoek of 
observeren uw kind op de basisschool of op de Praktijkschool Apeldoorn. 
Binnen de toelatingscommissie van de school bespreken we met deze extra gegevens het complete 
dossier en nemen een besluit. Als het besluit positief vragen wij een TLV aan met toelichting.  
 
Afwijzen 
Het kan ook zijn dat de toelatingscommissie van de Praktijkschool Apeldoorn besluit dat we uw kind 
niet kunnen plaatsen, omdat wij niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Wij gaan dan met u in 
gesprek over dit besluit. Wij schrijven u daarna een brief met onze argumenten. Wij zullen u en de 
basisschool ondersteunen, indien gewenst, bij het zoeken naar een beter passende school. Dat 
noemen we zorgplicht.  
 
Kennismaking 
In de laatste weken voor de zomervakantie nodigen wij uw kind uit voor een kennismakingsmiddag 
op school. Ook de ouders nodigen wij uit voor een intakegesprek met de orthopedagoog, de 
directeur of de schoolmaatschappelijk werkende. Tenslotte krijgen alle ouders krijgen een 
uitnodiging voor de kennismakingsavond met het team.  
Na deze kennismakingsmomenten sturen wij u in de laatste schoolweek een brief met de 
groepsindeling , de naam van de groepsleraar en informatie over de start na de zomervakantie. 
Tenslotte krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar een uitnodiging van de groepsleraar voor 
een gesprek.  
In de bijlage treft u het overzicht aan van de toelatingsprocedure. 
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Overzicht toelating Praktijkschool Apeldoorn (PSA) 

 

1 2 3 4 5 6 

De leerling voldoet aan de 
toelatingscriteria PrO. 

Er is bij de leerling sprake 
van tegenstrijdige criteria. 

De leerling voldoet niet 
aan de criteria PrO. 

De leerling voldoet niet aan de criteria PrO. 
 

De leerling heeft (ook) een vso-advies en 
voldoet/ wel niet aan de criteria PrO. 

De leerling heeft een 
vmbo-advies, voldoet 
niet aan criteria PrO. 

Praktijkschool Apeldoorn 
(PSA) kan voorzien in 
(specifieke) 
ondersteuningsbehoeften. 

PSA kan voorzien in de 
(specifieke) 
ondersteuningsbehoeften. 

BAG ondersteunt het 
advies PrO. 

De leerling is niet besproken in de BAG. De leerling is niet besproken in de BAG. De leerling is niet 
besproken in de BAG. 

  PSA kan leerling te 
bieden wat deze nodig 
heeft. 

(Telefonisch) overleg met wettelijk 
vertegenwoordigers en (S)BAO en/ of VO-
Loket PO en/ of vmbo. 

(Telefonisch) overleg met wettelijk 
vertegenwoordigers en (S)BAO en/ of VO-
Loket PO en/ of vmbo. 

 

   Bij twijfel: (onafhankelijk) onderzoek en/ of 
observatie op de school van herkomst door 
PSA en/ of observatie op PSA gedurende 
bepaalde periode. 

Bij twijfel: (onafhankelijk) onderzoek en/ of 
observatie op de school van herkomst door 
PSA en/ of observatie op PSA gedurende 
bepaalde periode. 

Leerling wordt 
afgewezen. 
PSA neemt contact op 
wettelijk 
vertegenwoordigers en 
(S)BAO. 
PSA ondersteunen bij 
de aanmelding op een 
vmbo-school. 

   PSA kan leerling 
bieden wat deze 
nodig heeft. 

PSA kan niet voorzien in 
de 
ondersteuningsbehoeften 
van de leerling. 

PSA kan leerling 
bieden wat deze 
nodig heeft. 

PSA kan niet voorzien in 
de 
ondersteuningsbehoeften 
van de leerling. 

 

 Eventueel samenwerken 
met vmbo of vso. 

Eventueel 
samenwerken met 
vmbo of vso. 

Eventueel 
samenwerken 
met vmbo of 
vso. 

De leerling wordt 
afgewezen  OGO  
eventueel argumenten op 
papier na OGO  
afwijzingsbrief. 

Eventueel 
samenwerken 
met vso. 

De leerling wordt 
afgewezen  OGO  
eventueel  argumenten 
op papier  na OGO  
afwijzingsbrief. 

 

    PSA ondersteunt zoeken 
andere vorm van passend 
onderwijs. 

 PSA ondersteunt zoeken 
andere vorm van passend 
onderwijs. 

 

TLV-aanvragen. TLV-aanvragen met 
toelichting. 

TLV-aanvragen met 
toelichting. 

TLV-aanvragen 
met toelichting. 

Afwijzen  zorgplicht.  TLV-aanvragen 
met toelichting. 

Afwijzen   zorgplicht. Afwijzen  geen 
zorgplicht.  
 

 

 


