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Aanmeldformulier 

 
 

 Identiteitsbewijs is door een medewerker van Pro College gezien, gegevens zijn gecheckt. 

SCHOOLJAAR 2022-2023                                                    LEERJAAR (KLAS)       

 
 Nijmegen  Nijmegen Symbioseklas  Bemmel   Wijchen  Boxmeer 

 

Gegevens leerling 

Voorletters        jongen  meisje 

Voornaam        Achternaam       

Adres       Geboortedatum       

Postcode       Woonplaats       

Geboorteplaats       Geboorteland       

Telefoon       Mobiel leerling       

Burgerservicenr.       Email leerling       

*In NL sinds       *Onderwijs sinds       

   *indien van toepassing 

Gegevens moeder / verzorger 

 Leerling woont hier            Ouderlijk gezag                Post ontvangen 

Achternaam       Voorletters       

Adres       Postcode       

Woonplaats       Telefoon       

Mobiel nr       E-mail       

    

Gegevens vader / verzorger 

 Leerling woont hier            Ouderlijk gezag                Post ontvangen 

Achternaam       Voorletters       

Adres       Postcode       

Woonplaats       Telefoon       

Mobiel nr       E-mail       

    

Gegevens school van herkomst 

Naam school       Contactpersoon       

Locatie       Tel/mail       
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Procedure 
Wij streven ernaar u over 6-10 weken te kunnen laten weten of uw kind bij ons geplaatst wordt. 
 
De gang van zaken is als volgt: 
1. Wij vragen de gegevens (dossier, testen en toetsen) van uw kind op bij de basisschool / vorige school.  
2. Zodra alle gegevens door ons ontvangen zijn, worden deze besproken in de toelatingscommissie (TC) en 

wordt gekeken of wij de best passende school voor uw kind zijn. 
3. Als uw kind geplaatst wordt, ontvangt u daarover bericht. Het betreft altijd een voorlopige plaatsing.  

Dit komt omdat wij voor alle kinderen in het praktijkonderwijs eerst een toelaatbaarheidsverklaring 
praktijkonderwijs (TLV PRO) van het SWV (Samenwerkingsverband) moeten aanvragen en ontvangen.  
Bij het SWV buigt een commissie van deskundigen zich over alle aanvragen. 

4. De TC vraagt deze beschikking bij het SWV voor u aan. Als het SWV positief besloten heeft, sturen zij de TLV 
PRO naar ons. U ontvangt tevens een kopie van de TLV PRO. 

5. De voorlopige plaatsing wordt dan omgezet in een definitieve plaatsing. 
6. De toelatingsprocedure is afgerond. 

 
Als er vertraging optreedt in één van bovenstaande stappen, ontvangt u van ons daarover bericht. 

 
Toestemmingsformulier 
 
Met de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor: 
 
- Het opvragen van dossiergegevens van uw kind bij de vorige school. Daarbij hoort ook dat wij contact 

kunnen opnemen met de vorige school om vragen over uw kind te stellen naar aanleiding van het dossier. 
- Het doen van de aanvraag door Pro College voor een Toelaatbaarheidsverklaring tot het Praktijkonderwijs. 
- Het uitwisselen van (digitale) (onderzoeks-) gegevens tussen Pro College en het Samenwerkingsverband ten 

behoeve van de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring tot het Praktijkonderwijs.  
 

 
 
Handtekening van  
wettelijke vertegenwoordiger 1 

 
Handtekening van  
wettelijke vertegenwoordiger 2 

Datum 

  



 

 
 

3 
 

 TLV PRO 

  

ZIENSWIJZE VAN EN ONDERTEKENING DOOR DE WETTELIJKE VERTEGEN-

WOORDIGERS VAN  

 

NAAM LEERLING:        

GEBOREN:        

 

  Verklaring 

 
 Ondergetekende, wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, heeft kennisgenomen van de inhoud van 

de aanvraag voor Praktijkonderwijs. Ouders vinden praktijkonderwijs de beste plek voor hun kind. 
 

  Hieronder kunt u uw mening over deze aanvraag zelf weergeven 

 
Wat is uw mening als wettelijke vertegenwoordiger van de leerling om uw kind in aanmerking te laten komen voor 

plaatsing in het Praktijkonderwijs en hiervoor een aanvraag in te dienen bij het samenwerkingsverband (SWV) 

 

Toelichting: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ondertekening 

 
 

 
Handtekening van  
wettelijke vertegenwoordiger 1 

 
Handtekening van  
wettelijke vertegenwoordiger 2 

Datum 

  
 

 


