Testprocedure praktijkonderwijs

Wat is het praktijkonderwijs?
Het

praktijkonderwijs

is

een

vorm van regulier voortgezet
onderwijs. Het doel van het
praktijkonderwijs

is

leerlingen

toe te leiden naar werk. Iedere
leerling

volgt

een

eigen

leerroute, die aansluit bij wat de
leerling

kan

en

graag

wil.

Theorie wordt gekoppeld aan
praktische vakken en stages. De
leerlingen

ontwikkelen

competenties
hebben

die

om

ze

die
nodig

zelfstandig

te

kunnen gaan werken en wonen.
Een deel van de leerlingen
stroomt na het praktijkonderwijs
direct door naar werk. Een ander
deel stroomt door naar het mbo
om

een

doen.

vervolgopleiding
Toelating

tot

praktijkonderwijs
mogelijk

is

te
het

alleen

met

een

toelaatbaarheidsverklaring voor
het praktijkonderwijs.
Meer

informatie

over

het

praktijkonderwijs in de regio kunt
u

lezen

op

www.procollege.nl.

de

website

Testprocedure praktijkonderwijs
Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wil u door middel van deze
brochure informatie geven over de toelating tot het praktijkonderwijs (Pro) in
Nijmegen en omgeving. U heeft deze brochure ontvangen, omdat uw zoon of dochter
waarschijnlijk extra begeleiding nodig heeft in het voortgezet onderwijs en daarom zal
worden getest. Mogelijk heeft de basisschool al een pré-advies gegeven voor het
praktijkonderwijs, mogelijk wordt op dit moment nog bekeken wat in het voortgezet
onderwijs de beste plek gaat zijn voor uw kind.
In deze brochure vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen en een overzicht
van de testprocedure, zodat u weet wat u en uw zoon of dochter de komende tijd
kunnen verwachten.

Komt mijn zoon/dochter in aanmerking voor het praktijkonderwijs?
Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor plaatsing op het praktijkonderwijs.
Het moet duidelijk zijn dat de leerling de extra hulp echt nodig heeft. Er is een
onafhankelijke commissie om dat te beoordelen. Deze commissie heet de
Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). De CTO is een onderdeel van het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. De CTO bekijkt het dossier van de
leerling en beoordeelt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria of de leerling in
aanmerking komt voor plaatsing op het praktijkonderwijs.

Waarom

moet

mijn

zoon/dochter worden getest?
De

CTO

heeft

een

aantal

gegevens nodig om te kunnen
beoordelen of een leerling in
aanmerking

komt

voor

het

praktijkonderwijs. Dit is onder
andere de uitslag van recent
afgenomen
intelligentieonderzoek.
geen

recente

of

Als

er

bruikbare

testuitslagen van een leerling
bestaan, dan zal hij of zij getest
moeten worden.
Waarom zijn de testen zo

Toelating tot het praktijkonderwijs: wie doet wat?

vroeg in het schooljaar?
In

de

afgelopen

gebleken

dat

geweldige

jaren

is

ondanks

inzet

de

van

alle

betrokkenen, het verkrijgen van
een

toelaatbaarheidsverklaring

voor het praktijkonderwijs tot 8
weken in beslag kan nemen. Het
ontbreken van één onderdeel in
het

leerlingdossier

daarnaast

voor

flinke

van belang de procedure op tijd
te starten, zodat wanneer de
leerlingen aangemeld worden bij
praktijkonderwijs,

snel

duidelijk is of ze ook toelaatbaar
zijn

en

De (speciale) basisscholen kunnen ondersteuningsbehoeften bij leerlingen al vroeg
zien. Op basis van het ‘leerlingvolgsysteem’ en hun jarenlange ervaring met de
leerling, zijn zij goed in staat te beslissen of het nodig is een leerling te laten testen.
Mocht dit het geval zijn, dan voeren de basisschool en de ouders hierover meestal
een gesprek. Alleen wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) toestemming geeft, zal de
school uw kind vervolgens aanmelden bij het Samenwerkingsverband VO-VSO
Nijmegen e.o. om de testprocedure in gang te zetten.

kan

een

vertraging zorgen. Het is dus

het

Wie bepaalt of mijn zoon/dochter wordt getest?

geplaatst

Wie gaat mijn zoon/dochter testen?
De leerlingen worden getest onder verantwoordelijkheid van orthopedagogen (van
de scholen) van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. De test zal in
de meeste gevallen plaatsvinden op een school voor praktijkonderwijs binnen ons
samenwerkingsverband in de maanden november of december. In enkele gevallen
neemt de basisschool de test zelf af. Leerlingen van het speciaal basisonderwijs
worden vaak op de eigen school getest.

kunnen
Wat gebeurt er met de gegevens en de testuitslagen?

worden.

Met het zetten van uw handtekening op het aanmeldformulier geeft u als
Wat

is

de

uiterste

aanmelddatum voor de test?
oktober

2021.

Het

aanmeldformulier moet dan door
het Samenwerkingsverband VOVSO Nijmegen e.o. ontvangen
zijn.

voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om deze test goed af te
kunnen nemen. Voorop staat dat zowel het samenwerkingsverband als de

De uiterste aanmelddatum is
22

ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor het afnemen van intelligentieonderzoek en

basisschool behoorlijk en zorgvuldig omgaan met alle persoonsgegevens die zij
verwerken en veel waarde hechten aan de privacy van alle betrokkenen.
Persoonsgegevens worden daarom alleen verwerkt voor zover dat in lijn is met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie
daarover kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. De gegevens
worden opgeslagen in een (digitaal) dossier. Als ouder(s)/verzorger(s) met gezag
kunt u gebruik maken van het recht op inzage in het dossier en/of het ontvangen
van afschriften van (delen van) het dossier, nadat u zich voldoende heeft
geïdentificeerd. De testuitslag wordt verzonden aan de basisschool van uw kind. U
krijgt de uitslag van de test via de basisschool toegezonden/uitgereikt. De school
krijgt een kopie van deze uitslag.

Test- en aanmeldprocedure stap voor stap
1.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen van de (speciale) basisschool het advies om hun
zoon of dochter te laten testen.

2.

Nadat zij toestemming hebben gegeven, meldt de (speciale) basisschool de
leerling namens de ouders aan bij het Samenwerkingsverband VO-VSO
Nijmegen e.o.

3.

Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. nodigt de leerling uit voor
een intelligentietest.

Welke

criteria

hanteert

de

4.

De test vindt plaats in november of december.

5.

Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. deelt de uitslag van het
onderzoek binnen een maand na afname van de test mee aan de (speciale)

CTO?

basisschool, die dit met de ouders kan bespreken.

De criteria voor toelating tot het
praktijkonderwijs

zijn

landelijk

6.

De basisschool voert meestal een adviesgesprek met de ouders en de leerling.

vastgesteld. Deze criteria gaan

Daarna melden de ouders de leerling zo snel mogelijk aan bij de school voor

vooral

praktijkonderwijs.

over

intelligentie

en
7.

leervorderingen.
De

CTO

leervorderingen

kijkt

bij
naar

volgende vier gebieden:
•

CTO.

de
de

technisch lezen

•

begrijpend lezen

•

spelling/taalverzorging

•

inzichtelijk rekenen

De school voor praktijkonderwijs stelt een dossier samen en stuurt dit naar de

8.

De CTO beoordeelt het dossier.

9.

Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. stuurt de beslissing naar
de school voor praktijkonderwijs en zij stuurt een kopie naar de ouders.

10. De school voor praktijkonderwijs neemt de beslissing of zij de leerling toelaat
en deelt dit aan de ouders mee.

Een leerling moet voor een
toelating tot het praktijkonderwijs

Tot slot…

in ieder geval een achterstand

Wij hebben geprobeerd u door middel van deze brochure kort en duidelijk

hebben in tenminste twee van

informatie te geven over de toelating tot het praktijkonderwijs in Nijmegen en

deze vier gebieden. Minimaal

omgeving. Deze brochure bevat alleen de hoofdlijnen van de regelgeving. Voor

één daarvan moet rekenen of

meer gedetailleerde informatie kunt u de site van het Samenwerkingsverband VO-

begrijpend lezen zijn.

VSO Nijmegen e.o. raadplegen: www.samenwerkingsverbandvo.nl
Met vragen over de procedure in Nijmegen en omgeving kunt u terecht bij de
basisschool, de zorgcoördinatoren van het praktijkonderwijs/Pro College of bij het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Contact
T 024 - 355 10 97
W www.samenwerkingsverbandvo.nl
P Postbus 1082
6501 BB Nijmegen

