
 
 

 

 

Route PO-PrO Almere (Praktijkonderwijs) 

 

Voor praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het 

samenwerkingsverband. Deze wordt aangevraagd door de praktijkonderwijsschool. PO-

scholen kunnen hiervoor de volgende route volgen: 

 

Aan het einde van groep 7 bespreekt de PO-school met ouders (en leerling) de inschatting 

van schoolniveau. Tevens maakt de PO-school een afweging over een mogelijke extra 

ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling in het VO.  

 

Voor de leerlingen waarbij de inschatting PrO wordt gemaakt stelt de PO-school een 

onderwijskundig rapport (OKR) in DigiDoor1 op. Dit onderwijskundig rapport wordt, met 

instemming van de ouders, voor 1 oktober klaargezet voor de orthopedagoog van de PrO-

school. Ouders krijgen hun eigen inlogcode, zodat zij mee kunnen lezen in het 

onderwijskundige rapport van hun kind en hun eigen zienswijze toe kunnen voegen. 

 

Nadat de PO-school het OKR in DigiDoor heeft voltooid kan de betrokken orthopedagoog 

van PrO het OKR inzien. Zij doet onderzoek naar de vraag naar en mogelijkheden voor 

ondersteuning en toetst dit aan de landelijk vastgestelde criteria voor plaatsing op het 

praktijkonderwijs. Indien nodig zal er, met instemming van ouders, aanvullend 

(intelligentie)onderzoek worden gedaan. 

 

Indien de orthopedagoog/psycholoog van PrO de inschatting maakt dat het aanbod van 

praktijkonderwijs passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt dit met de 

PO-school besproken en vervolgens door de orthopedagoog/psycholoog van PrO in 

DigiDoor geplaatst. Als de orthopedagoog/ psycholoog van PrO inschat dat praktijkonderwijs 

niet passend is bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling dan bespreekt zij dit ook met 

de PO-school. De PO-school kan vervolgens met ouders de vervolgstappen bespreken. Bij 

dit gesprek is de aanwezigheid van de orthopedagoog/ psycholoog van SWV POA, die aan 

de betreffende basisschool verbonden is, ook gewenst.  

 

Voor 1 maart heeft de PO-school het definitieve schooladvies vastgesteld en met ouders en 

leerling besproken. De leerkracht van groep 8 heeft dit advies in DigiDoor geplaatst. Ouders 

melden aan bij een V(S)O-school. 

 

Vanaf 1 maart kan PrO Almere, handelend vanuit zorgplicht indien school van aanmelding, 

een TLV PrO aanvragen bij SWV Passend Onderwijs Almere. Indien een andere VO-school 

zorgplicht heeft en er sprake is van schooladvies Praktijkonderwijs dan communiceert deze 

VO-school dit met ouders.  

 

 

 

 

                                                             
1 DigiDoor – Digitaal overdrachtsinstrument, de naam staat voor Digitaal Doorstromen.  


