
             

   
   
 

Toelatingsprocedure praktijkonderwijs 
 

Het praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die leren in de praktijk. Het doel van het 
praktijkonderwijs is om leerlingen op te leiden tot zelfstandige burgers die zich verder ontwikkelen 
binnen een bedrijf of die doorleren op het MBO.  

 

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen zijn er landelijke criteria vastgesteld: 

IQ tussen 55 – 80 

EN 

Leerachterstanden van meer dan 3 jaar op minimaal twee domeinen. Eén van de domeinen moet 
begrijpend lezen zijn of rekenen. De andere domeinen zijn spelling en technisch lezen.  

 

Er kan alleen van deze criteria worden afgeweken als ze tegenstrijdig zijn. Dan wordt bekeken welk 
onderwijs het meest passend is.  

 

Een leerling van het praktijkonderwijs heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De Viaan 
vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband. In het stroomschema hieronder kunt u zien hoe de 
procedure is.  

 

Wanneer u uw kind wilt aanmelden en het (voorlopig) advies van de school is praktijkonderwijs dan 
kunt u een afspraak maken voor een oriëntatie gesprek en rondleiding in de school. U neemt hiertoe 
contact op met de administratie. U kunt bellen of mailen: info@de-viaan.nl of 072-5115213. 

 

In alle overige gevallen kunt u zich wenden tot mevrouw I. Lammers, voorzitter van de Commissie 
Van Toelating (CvT). U kunt haar mailen of bellen: i.lammers@de-viaan.nl of 072-5115213.  
 
 
Belangrijke data: 
25 januari: 17.00 – 19.30 uur – Open dag 
31 maart: uiterste aanmelddatum (bij voorkeur eerder aanmelden) 
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STROOMSCHEMA TOELATINGSPROCEDURE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1 Oriëntatiegesprek + Rondleiding 2 Bij twijfel, aanmelding  voor de 
structuurklas of zij-instroom  

 MDO 

 

3 AANMELDING (door ouders) 

Uiterste aanmelddatum 31 maart 2023  

4 Commissie van Toelating: dossieronderzoek 
 
 

9 (Nog) niet toelaatbaar: 
aanvullend onderzoek 

 

5 Toelaatbaar 
 

11 Advies ander onderwijs 

6 Topdossier  

8 Plaatsing op De Viaan 

10 CvT2 

7 Samenwerkingsverband 
TLV 



             

   
   
 

Toelichting bij het stroomschema toelatingsprocedure 

1 Ouders en leerling met een (voorlopig) advies praktijkonderwijs maken een afspraak voor een 

oriëntatiegesprek en rondleiding. Dit kan zodra het voorlopige advies afgegeven is tot en met 

de aanmeldweek die in de regio is afgesproken.  

 

2 Als er twijfel is tussen praktijkonderwijs en een andere soort onderwijs dan wordt er door de 

school van herkomst een Multidisciplinair Overleg georganiseerd (MDO). Dit geldt ook bij een 

aanmelding voor de structuurklas.  

In geval van zij-instroom vanuit het VMBO of VSO is een MDO een verplicht onderdeel van de 

procedure. In alle gevallen kunnen observaties onderdeel zijn van de procedure.  

 

3 Wanneer het advies van de school van herkomst praktijkonderwijs is kunnen de ouders hun 

kind aanmelden aan door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren.  

Dit aanmeldformulier wordt uitgereikt wanneer de ouders en leerling op De Viaan zijn voor een 

oriënterend gesprek en rondleiding (stap 1). De ouders geven schriftelijk toestemming voor 

dossieroverdracht.  

 

4 De Commissie van Toelating van De Viaan onderzoekt of een leerling toelaatbaar is voor het 

praktijkonderwijs aan de hand van het leerlingendossier. Een gesprek tussen ouders, kind en 

een schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het onderzoek.  

 

5 Het praktijkonderwijs is passend voor uw kind. 

 
6 Alle belangrijke informatie die van belang is voor het onderwijs wordt in het digitale topdossier 

verwerkt. 

 

7 De Viaan doet een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het 

samenwerkingsverband. 

 

8 Uw kind wordt in een klas geplaatst op De Viaan wanneer het samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.  

 

9 Uw kind kan (nog) niet worden toegelaten op De Viaan. 

 

10 Nadat aanvullend onderzoek is gedaan wordt de leerling nogmaals besproken. Het is mogelijk 

dat uw kind alsnog in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. De procedure gaat dan verder 

bij stap 6  7  8.  

 
11 Als blijkt dat het praktijkonderwijs niet passend is dan adviseert De Viaan een ander type 

onderwijs. De Viaan heeft zorgplicht en is verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte 

onderwijsplaats voor uw kind.  


