Notitie: Plaatsing op het praktijkonderwijs van het Da Vinci College
Om de plaatsing en toeleiding naar het praktijkonderwijs vlot en soepel te laten verlopen, willen we
jullie graag informeren over hoe vanuit de basisschool ondersteund kan worden in dit proces van
toelating.
Wat is er nodig voor plaatsing op het praktijkonderwijs:
-

-

Het Da Vinci College vraagt voorafgaand aan het besluit voor toelating een
toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV Pro) aan bij het
Samenwerkingsverband.
Voor de afgifte van een dergelijke TLV, is een aanvraag nodig waarin wordt voldaan aan
wettelijke criteria;
o
o

-

-

a. een intelligentiequotiënt binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80, en
b. een leerachterstand op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee
domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand
gelijk is aan of groter is dan 0,5.

Aangetoond moet worden dat de intelligentie is vastgesteld middels een test die staat
vermeld op de jaarlijks vastgestelde lijst van screenings- en testinstrumenten te vinden in de
staatscourant.
Een intelligentietest mag niet ouders zijn dan 2 jaar, gerekend vanaf de datum van
aanmelding bij het Samenwerkingsverband.

Wat wordt aan de basisscholen gevraagd:
-

-

-

Wanneer ter bepaling van het juiste advies of plaatsing een intelligentie-onderzoek wordt
afgenomen en de leerling is een potentiele leerling voor het praktijkonderwijs, dan is het
zinvol om een test te gebruiken die ook voor de aanvraag van een TLV Pro geschikt kan zijn.
Zo hoeft een leerling niet onnodig dubbel getest te worden.
Let op:
o Voor het komende schooljaar wordt de oude NIO (2004), niet meer toegestaan. De
nieuwe NIO (2018) wordt inmiddels wel geaccepteerd.
o Voor aanvragen voor het schooljaar 2019-2020 (Huidige groep 8 leerlingen) is de
WISC-III voor het laatste jaar toegestaan. De WISC-V mag hiervoor nog niet worden
gebruikt.
Voor de aanvraag is een afschrift van het intelligentie-onderzoek met handtekening van de
onderzoeker nodig. Bij het overdragen van het dossier helpt het om gelijk de getekende
versies van de intelligentie-onderzoeken mee te zenden.

Ter informatie:
Bij een gecombineerd advies voor VMBO-basisberoepsgerichte leerweg/praktijkonderwijs kan er
door de vo-school niet aanvullend getest worden om de juiste leerweg te bepalen. Wanneer ouders
hun kind met een dergelijk advies aanmelden op de basisberoepsgerichte leerweg, zal een leerling
zijn onderwijs hier gaan volgen. Voor een plaatsing in het Praktijkonderwijs wordt daarom
aangeraden een eenduidig advies te geven.

