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Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PRO) en PRO-vangnet 

De school die binnen de regio van het samenwerkingsverband praktijkonderwijs aanbiedt vraagt voor 
de leerlingen uit het primair onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV 
PRO) aan bij het samenwerkingsverband. Wanneer een leerling afkomstig is uit het Voortgezet 
onderwijs (VO) vraagt de VO school zelf de TLV PRO aan bij het Samenwerkingsverband. De PRO 
vangnet aanvraag wordt ook door de VO-school van inschrijving gedaan, na overleg in de LWOO/PRO 
werkgroep. 

 
Bovenschools Toetsingsorgaan (BTO) 
Het BTO heeft onder andere als taak om inhoudelijk een in LDOS aangeleverd dossier voor een 
aanvraag TLV PRO te beoordelen en te beoordelen of het aangeleverde dossier voldoet aan de 
criteria, die onder het volgende kopje beschreven staan.  
 
Het BTO bestudeert met minimaal twee deskundigen, onafhankelijk van elkaar, de aanvraag. Deze 
twee deskundigen checken of het dossier compleet is. Dat houdt in dat het dossier voorzien is van de 
benodigde handtekeningen, het integratief beeld, het OPP/HGPD en de toestemmingsverklaring. Ook 
blijkt uit de aanvraag dat de scholen in het overleg met de ouders het traject van de leerling 
besproken hebben, wat resulteert in de zienswijze van de ouders.  
De twee deskundigen schrijven ieder een onafhankelijk deskundigenadvies, waarin de inhoudelijke 
en procedurele analyse van het dossier beschreven staat. Tijdens de BTO vergadering op 
donderdagen worden de in LDOS aangemelde dossiers besproken. Het BTO geeft, middels de twee 
onafhankelijke deskundigenadviezen, advies aan het bestuur van het Samenwerkingsverband of een 
TLV PRO geïndiceerd kan worden. Uit het totaalbeeld moet blijken dat het regulier VO onderwijs niet 
kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en dat PRO noodzakelijk is. Het dossier 
moet voor de deskundigen van het BTO voldoende navolgbaar zijn. Daartoe zijn in het 
Samenwerkingsverband VO 31.02 de volgende criteria vastgesteld, waaraan een TLV aanvraag PRO 
moet voldoen.   
 

Criteria praktijkonderwijs (PRO) en PRO-vangnet regeling 

Het BTO adviseert over de toewijzing en hanteert daarvoor de nu geldige landelijke criteria: een 
jongere heeft recht op een TLV PRO als hij/zij een leerachterstand heeft van minstens 3 jaar 
(leerachterstand groter of gelijk aan 50%).  Net als LWOO gaat het hier om leerprestaties op de 
volgende vier domeinen:  
 

*        Technisch lezen 

*       Begrijpend lezen 

*       Spellen 

*        Inzichtelijk rekenen 

Om in aanmerking te komen voor TLV PRO dienen er op minstens twee domeinen de vereiste 
leerachterstanden te zijn, waarbij minstens één van die domeinen rekenen of begrijpend lezen moet 
zijn. Het vaststellen van de leerachterstanden d.m.v. adaptieve toetsing¹ is hier belangrijk.  
Naast de leerachterstanden dient er sprake te zijn van een IQ tussen de 55 en 80. Een, door een 
bevoegd psycholoog/orthopedagoog, ondertekend IQ onderzoek (maximaal 2 jaar oud) dient 
toegevoegd te worden bij de aanvraag.  
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De toegestane instrumenten voor het onderzoek naar de leerachterstanden en het criterium 
intelligentie worden voor ieder schooljaar landelijk vastgelegd in de Staatscourant (te downloaden op 
de website van het Samenwerkingsverband).   
 
Naast de didactische en cognitieve informatie van de leerling kijkt het BTO bij de aanvraag TLV 
PRO(vangnet) naar het totaalbeeld van de leerling. Hiervoor is informatie van de sociaal emotionele 
ontwikkeling nodig. Een Docentenvragenlijst (DVL), inclusief een ingevulde toelichting, behoort 
daarom  standaard toegevoegd te worden aan het dossier. Indien er sprake is van strijdige criteria² 
dient het dossier aangevuld te worden met een recent HGPD of OPP (maximaal 1 jaar oud) van de 
leerling. 
 

Dossier bij aanvraag TLV PRO (vangnet): 
• Toestemmingsverklaring ondertekend door ouders / gezag houders.  

• Zienswijze, ingevuld en ondertekend door ouders. 

• Overstapdossier OSO met daarin: 
- Didactische toetsresultaten van groep 6-7-8 (inclusief adaptief toetsen waar 

nodig). Voor toegestane toetsen zie Staatscourant. 
- Onderwijshistorie 
- Evt. geïndiceerde begeleiding en diagnoses 

• Intelligentie onderzoek van maximaal 2 jaar oud. De toegestane instrumenten voor de 
aanvraag TLV PRO zijn: WISC-V, RAKIT-2 (voor 12e verjaardag afgenomen), SON-R 6-40 en 
WNV-NL. De toegestane instrumenten voor de aanvraag TLV PRO(vangnet) zijn: alle 
genoemde instrumenten bij het criterium intelligentie in de Staatscourant (te downloaden 
op de website van het Samenwerkingsverband). 

• DVL inclusief toelichting. 

• Indien er sprake is van tegenstrijdige criteria² dient een HGPD of OPP toegevoegd te worden. 

• Integratief Beeld (ondertekend door een deskundige (orthopedagoog/psycholoog) en door 
het bevoegd gezag van school).  

 

  
Ad1. Adaptief toetsen:  
Kandidaten voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs hebben leerachterstanden. 
Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen afgenomen die de leerling op basis van 
zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit 
laat men niet een te moeilijke toets van groep 8 maken. Het gebruik van de toets van groep 6 is 
kindvriendelijker en de score is niet alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een 
leerling kan.  
 
Door- of terugtoetsen:  
De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die 
het beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader 
inzien toch niet de juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of 
teruggetoetst. In het geval van de meest gebruikte CITO LOVS toetsen, moet in principe worden 
door- of teruggetoetst als de feitelijke uitslag meer dan één leerjaar (in DLE’s uitgedrukt meer dan 10 
punten) van de verwachte score af ligt. Stel: u vermoedt dat de leerling op het niveau van halfweg 
leerjaar 5 zal scoren. U zet dus toets M5 in met een DL van 25. U verwacht dus een score die ligt 
tussen DLE 15 en 35. Als de toetsscore inderdaad binnen die range valt hoeft er niet doorgetoetst te 
worden. Valt de score daarbuiten, dan moet er in principe wel doorgetoetst worden met een andere 
toetsversie, die beter past bij de behaalde score.  

 

 



Ad2 Strijdige criteria: 
Er is sprake van strijdige criteria indien er sprake is van minimaal 1 van de onderstaande scores: 

- het totaal IQ valt in de klasse > 80 ; 
- er zijn geen leerachterstanden ≥50% op de inzichtelijke vakken begrijpend lezen 

en rekenen; 
- er is slechts 1 leerachterstand ≥50%. 

Wanneer er sprake is van strijdige scores op de criteria dient u expliciet te motiveren in het 
deskundigenadvies waarom u de leerling voor Praktijkonderwijs wilt laten indiceren. Het toevoegen 
van een HGPD en OPP is daarnaast ook een vereiste.  
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