
 

                                       Toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en  
                                       aangewezen zijn op het leerwegondersteunend onderwijs  
 

Beoordelingscriteria samenwerkingsverband 

1. Een samenwerkingsverband baseert de beslissing op de aanvraag uitsluitend op: 

a. de door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen met de leerling in 
het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig rapport, bedoeld in 
artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, 

b. de leerachterstand van de leerling, 
c. het intelligentiequotiënt van de leerling, en 
d. indien dat noodzakelijk is voor het vormen van een oordeel, de resultaten van een of meer 

persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot prestatiemotivatie, faalangst en emotionele 
instabiliteit die een beeld geven van de sociaal-emotionele problematiek van de leerling in relatie 
tot de leerprestaties, en 

e. indien het een aanvraag voor toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs betreft: de zienswijze van 
de ouders. 

 

2. Bij de beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, controleert het samenwerkingsverband of 
het bevoegd gezag voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met d, de jaarlijks 
voor 1 oktober bij ministeriële regeling vastgestelde screenings- of testinstrumenten (zie bijlage 1), 
heeft gebruikt. De testinstrumenten voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, 
worden toegepast onder verantwoordelijkheid van een diagnostisch geschoold psycholoog of 
diagnostisch geschoold orthopedagoog. 

3. De leerachterstand van de leerling is de uitkomst van 1 minus (DLE/DL), waarin: 

a. DLE de afkorting is van didactische leeftijdseenheden en het aantal maanden onderwijs dat 
behoort bij het niveau dat de leerling feitelijk heeft bereikt, en 

b. DL de afkorting is van didactische leeftijd en het aantal maanden dat een leerling vanaf groep 3 in 
de perioden van september tot en met juni was ingeschreven bij een school als bedoeld in artikel 1 
van de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 
van de Wet op de expertisecentra. 

 
4. Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor praktijkonderwijs uitsluitend toe, indien de leerling: 

a. een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80, en 
b. een leerachterstand heeft 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 50%. 

 
 

2022-2023 



 

 1 

5. Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs uitsluitend toe, 
indien de leerling: 

a.  
1. een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90, en 
2. een leerachterstand heeft 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 is gelegen binnen de 
bandbreedte van 25% tot 50% of 

b.  
1. een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120, en 
2. een leerachterstand heeft op tenminste 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 is gelegen binnen de 
bandbreedte van 25% tot 50% en 

3. een sociaal-emotionele problematiek heeft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d. 

 
6. Voor een leerling die wat intelligentiequotiënt of leerachterstand betreft, voldoet aan de vereisten voor 

toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs en die wat de overige vereisten betreft voldoet aan de 
vereisten om aangewezen te zijn op het leerwegondersteunend onderwijs, kan een leerling toelaatbaar 
worden verklaard tot praktijkonderwijs of aangewezen worden op het leerwegondersteunend 
onderwijs, afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a. 

 
Aanvragen en beschikkingen voor bijzondere groepen van leerlingen 
 
1. Een school voor praktijkonderwijs kan tevens een aanvraag voor toelaatbaarheid tot het 

praktijkonderwijs bij een samenwerkingsverband indienen voor een leerling voor wie het zorg- en 
onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs naar het oordeel van dat bevoegd gezag het beste aansluit 
bij de behoeften van deze leerling en die: 

a. het voorbereidend beroepsonderwijs of het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
bezoekt en op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen: 
1. met scores op de criteria, bedoeld in artikel 15d, in het grensvlak van het 

leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, 
2. naar het oordeel van het bevoegd gezag een toegenomen problematiek heeft nadat de 

beslissing is genomen dat de leerling op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen, of 
3. naar het oordeel van het bevoegd gezag een stapeling van andersoortige problematiek heeft 

dan wordt beoordeeld in het onderzoek of de leerling is aangewezen op leerwegondersteunend 
onderwijs of praktijkonderwijs, dan wel; 
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b. beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs van een samenwerkingsverband dan wel een ontwikkelingsperspectief en die: 

1. voldoet aan het intelligentiequotiëntcriterium of leerachterstandscriterium voor toelating tot het 
praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 15d, vierde lid, blijkens gegevens die gebaseerd zijn op 
screenings- of testinstrumenten als bedoeld in artikel 15d, tweede lid, of 

2. naar het oordeel van het bevoegd gezag, ongeacht een dergelijk intelligentiequotiënt of een 
dergelijke leerachterstand, een zodanige problematiek heeft dat toelaatbaarheid tot het 
praktijkonderwijs geboden is. 

 
2. Het samenwerkingsverband baseert de beschikking over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs 

uitsluitend op de volgende, bij de aanvraag gevoegde, gegevens: 

a. een kopie van de beslissing dat de leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs, of 
een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal 
onderwijs, dan wel een kopie van het ontwikkelingsperspectief, 

b. de op schrift gestelde zienswijze en instemming van de ouders, 
c. een motivering waaruit blijkt dat de leerling voldoet aan de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, 

en 
d. een leerling-dossier dat in elk geval bevat: 

1. het ontwikkelingsperspectief of het onderwijskundig rapport over de leerling, bedoeld in artikel 
42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, 

2. een beschrijving van de activiteiten van het verwijzende bevoegd gezag in het kader van de 
begeleiding van de leerling, en van de resultaten van die activiteiten, 

3. een document dat aangeeft welke externe deskundigen voor advies of hulp zijn ingeschakeld 
bij de begeleiding van de leerling, 

4. een beschrijving van de risico’s die zich naar verwachting zullen voordoen indien de leerling 
voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs blijft volgen, en 

5. mogelijk relevante test- en toets gegevens. 

 
 
 
 

Toegestane instrumenten Criterium Intelligentie / Sociaal-Emotionele diagnostiek 
de Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro is terugvinden in de meest recente versie van de  
Staatcourant. 
 
Voor het intelligentiecriterium mag niet worden uitgegaan van betrouwbaarheidsintervallen. 
 

 
 
 


