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Deze kwaliteitskaart beschrijft de procedure voor toelaatbaarheid tot het
praktijkonderwijs. Het Forta maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland.

Voor wie?

Het Forta is een praktijkschool voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met
een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PRO).

Mogelijkheden

Er worden drie vormen van toelaatbaarheidsverklaringen onderscheiden bij
de plaatsing van leerlingen op het Forta:
1A. TLV PRO volgens de wettelijke landelijke criteria 1;
Een leerling krijgt een toelaatbaarheidsverklaring tot het PRO indien hij/zij:
I. Een IQ heeft van 55 tot en met 80 en daarbij
II. Een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen
inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling; ten minste
één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft
en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,50.
1B. TLV PRO op basis van beredeneerde afwijking met perspectief arbeid, dan
wel vervolgopleiding MBO
Indien een leerling niet positief scoort op de hierboven beschreven criteria en
de leerling wel gedurende langere tijd aanwijsbaar behoefte heeft aan het
pedagogisch klimaat en het didactisch aanbod dat wordt geboden op het
Forta, kan op basis van de onderliggende beredenering, een TLV PRO worden
afgegeven voor de gehele schoolperiode op het Forta.
1C. TLV PRO op basis van beredeneerde afwijking met perspectief naar
regulier VMBO
Binnen de toelatingscommissie is vastgesteld dat de leerling mogelijk binnen
één of twee jaar door kan groeien in sociaal emotioneel gebied,
leervoorwaarden en/ of didactisch niveau, zodat het behalen van een regulier
VMBO diploma mogelijk is. In deze groep vallen ook die leerlingen waarvoor
observatie en verlengde diagnostiek nodig zijn. Ook de groep leerlingen
waarvan het effect van de ingezette hulpverlening nog onvoldoende is
behoort tot deze categorie.

Extra informatie

•
•

Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring tot het
Praktijkonderwijs krijgt is deze TLV landelijk geldig en voor de duur
van de schoolloopbaan van de leerling.
Bij (het onderzoeken van de mogelijkheid tot) zij-instroom wordt er in
alle gevallen contact opgenomen met de huidige school van
inschrijving en zal de consulent van het samenwerkingsverband
betrokken worden.

Voor het overzicht van de screenings- en testinstrumenten, die ten behoeve van de indicatiestelling voor
praktijkonderwijs gebruikt kunnen worden, wordt verwezen naar de Staatscourant. Dit instrumentarium wordt
jaarlijks landelijk vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.
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Voorwaarden

•

Ook bij zij-instroom wordt de procedure voor toelaatbaarheid tot het
praktijkonderwijs zoals hier beschreven gevolgd. Daarin wordt ook
meegenomen of het Forta kan voorzien in de (eventuele)
ondersteuningsbehoeften.

•

Voor de aanvraag TLV PRO wordt gewerkt met een kleine
subcommissie, die in opdracht van de Commissie van Toewijzing (CvT)
van Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland (SWV VO MK),
de eerste fasen naar toekenning van een TLV-PRO vormgeeft.
Voor de afgifte van de drie categorieën toelatingen (zie 1A, 1B en 1C)
verzorgt de orthopedagoog van het Forta het dossier. Zij is voorzitter
van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding (CVOB) van het Forta
De CvT van SWV VO MK registreert en monitort de afgegeven TLV’s.

•
•

Aanpak/werkwijze Inzake de werkwijze Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs
hanteert de Commissie van Toewijzing (CvT) de volgende werkwijze:
De CVOB van het Forta, volgt een gedegen proces tot onderzoek naar een
goede beginsituatie voor een leerling die wordt aangemeld voor het
Praktijkonderwijs 2.
Op basis hiervan formuleert de CVOB van het Forta haar plaatsingsbesluit tot
afgifte TLV PRO. De volgende route wordt gehanteerd:
1. Toetsing van het leerlingdossier voor plaatsing PRO, geschiedt conform de
huidige landelijke criteria voor Praktijkonderwijs.
2. Voor de motivering voor de keuze voor praktijkonderwijs kan gebruik
worden gemaakt van de volgende dossierinformatie:
o Didactische toets resultaten
o Intelligentieonderzoek
o Onderwijskundig eindrapport inclusief kindbeeld
o OPP of groeidocument
o Advies basisonderwijs
o MDO
o Psychologische onderzoeken
o Intake schoolmaatschappelijk werker
3. Wanneer de leerlingendossiers compleet zijn, legt de orthopedagoog van
het Forta de dossiers voor aan twee commissieleden van de CvT SWV VO MK,
namelijk aan de PrO expert en de orthopedagoog.
4. De dossiers worden volgens de daarvoor geldende afspraken getoetst:
- de dossiers van de leerlingen, waar een TLV PRO volgens de wettelijke
landelijke criteria voor wordt afgegeven, worden steekproefsgewijs
doorgenomen op basis van de opbouw van de dossiers en de wijze tot
formulering van de aanvraag TLV PRO.
- voor de dossiers van de leerlingen, waarbij een TLV beredeneerde afwijking
wordt afgegeven, wordt een afspraak ingepland op het Forta met de
orthopedagoog van het Forta (neemt ook het initiatief hiertoe) en de twee
deskundigen vanuit de CvT SWV VO MK. De orthopedagoog van het Forta
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Zie voor een uitgebreidere uitleg van de toelatingsprocedure de informatie voor ouders/verzorgers verderop.

onderbouwt middels de informatie uit het dossier en haar analyse hierop op
welke gronden er een TLV PRO beredeneerde afwijking wordt aangevraagd.
5. Vervolgens worden alle aanvragen voor de TLV’s via TOP dossier bij de CvT
SWV VO MK ingediend.
6. De CvT SWV VO MK toetst de criteria, de argumenten en het proces op
volledigheid, transparantie en navolgbaarheid. De dossiers van de leerlingen
met een TLV PRO op basis van beredeneerde afwijking met perspectief naar
regulier VMBO worden specifiek besproken tijdens de commissievergadering
van de CvT SWV VO MK.
7. Na de commissievergadering vindt de advisering in TOP dossier door de
deskundigen plaats en worden de TLV’s afgegeven.
Betrokkenheid
ouders en
verzorgers

Toelatingsprocedure binnen het Forta
Na een meeloopochtend volgt een uitgebreid intakegesprek met ouders en
leerling waarbij verwachtingen en mogelijkheden van beide kanten worden
doorgesproken. Daarna verzamelt de CVOB de toelatingsgegevens. De
schoolmaatschappelijk werker gaat op huisbezoek. Indien nodig wordt
aanvullend onderzoek gedaan door de orthopedagoog. De schoolarts neemt
deel aan de toelatingscommissie en geeft na haar onderzoek haar bevindingen
af waarna i.v.t. ondersteuning wordt ingezet. Alle informatie wordt gewogen
en besproken in de commissie van onderzoek en begeleiding (CVOB) en
gerapporteerd in het verslag CVOB en voorlopig IOP. Deze verslagen worden
besproken met de ouders en dienen als startpunt voor de verdere invulling
van het IOP.

Overige
informatie

https://www.hetforta.nl

