Bijlage 41
Bijzondere regeling Praktijkonderwijs
Toelating tot praktijkonderwijs in Bijzondere Gevallen
In het incidentele geval dat een leerling met een beschikking Leerwegondersteunend Onderwijs, een TLV voor
het VSO of een OPP (binnen het regulier VO) niet goed kan functioneren of niet op de goede plek is op de
school voor VMBO of school voor VSO, is de ‘Regeling Toelating Praktijkonderwijs in Bijzondere Gevallen’
opgenomen in de WVO. Via deze regeling kan er na verloop van tijd en als blijkt dat het zorg- en
onderwijsaanbod van praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van deze leerling nog een
toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs aangevraagd worden. De beoordeling of een leerling in
aanmerking komt voor het praktijkonderwijs wordt gemaakt door het bevoegde gezag van de school van
herkomst en dat van de school voor praktijkonderwijs die de leerling wil plaatsen.
Alleen een school voor praktijkonderwijs kan deze aanvraag doen.
Aanvragen bijzondere regeling kunnen alleen digitaal ingediend worden. Via het programma Kindkans kan de
zorgcoördinator de leerling gegevens invoeren en kiezen voor de Hulpvraag “Bijzondere regeling PrO”.
Gevraagd wordt een aantal documenten ingevuld toe te voegen:
1. Aanvraagformulier Bijzondere Regeling PrO. Dit formulier is te vinden in ons digitaal systeem
Kindkans.
Hier wordt gevraagd naar:
 De motivering en toelichting bij de aanvraag.
 Samenvatting van het leerlingdossier.
Wettelijk is voorgeschreven dat er een leerlingdossier aangeleverd moet worden, dat
bevat:
a. Handelingsplan(nen), OPP of onderwijskundig rapport van de school van
herkomst;
b. Beschrijvingen van acties en resultaten van/door de school van herkomst;
c. Verslag van bemoeienis van externen – indien relevant;
d. Beschrijving van risico’s indien de leerling niet wordt overgeplaatst,
e. Testgegevens – indien relevant.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat er een samenvatting van dit leerlingdossier gegeven wordt
waarin bovengenoemde informatie is bijeengebracht. Indien gewenst kunnen nog aparte
onderdelen ter onderbouwing toegevoegd worden.
Het gaat er vooral om dat in de aanvraag duidelijk wordt: waarom gaat deze leerling alsnog naar het
praktijkonderwijs? Wat heeft de school van herkomst aan ondersteuning geboden en waarom is dat
niet voldoende? Wat is het perspectief voor de leerling op het praktijkonderwijs?
 Informatie over de oude indicatie of het OPP en de school van herkomst.
2.

Kopie van aanwijzing LWOO of RVC-beschikking of TLV-VSO of het OPP.
Indien een van deze documenten afgegeven is door ons SWV (en VO2101 in het nummer heeft) is een
kopie niet nodig.

3.

De instemming van de ouders / wettelijke vertegenwoordigers.
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Bijlage bij: Informatie omtrent het aanvragen van een aanwijzing leerwegondersteuning (LWOO) en een
toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (PrO) binnen ons samenwerkingsverband – Februari 2016.
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