Handboek toewijzing leerwegondersteunend
onderwijs (Lwoo) en praktijkonderwijs (Pro)

Samenwerkingsverband VO
Amsterdam - Diemen

Een beschrijving van het werkproces in het Samenwerkingsverband VO
Amsterdam-Diemen bij aanvraag, beoordeling en afgifte van een
Aanwijzing Lwoo en een toelaatbaarheidsverklaring Pro
versie 2.0 - december 2017

Inleiding
Met de invoering van passend onderwijs, op 1 augustus 2014, hebben scholen zorgplicht gekregen:
zij moeten alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een onderwijsplek bieden. Daarvoor
werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Op 1 januari
2016 zijn ook het leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) en het praktijkonderwijs (Pro) onderdeel
geworden van passend onderwijs.
Scholen die leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs aanbieden moeten vanaf 2016
vóór 1 oktober van elk kalenderjaar de verklaring van het Samenwerkingsverband hebben waaruit
blijkt dat een leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs of toelaatbaar is tot
praktijkonderwijs. Zonder deze verklaring kan een school met leerwegondersteunend onderwijs
deze leerling weliswaar inschrijven maar ontvangt ze geen ondersteuningsbekostiging. Een school
voor praktijkonderwijs mag een leerling zonder toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Pro niet inschrijven.
De directeur van het Samenwerkingsverband besluit of een Aanwijzing Lwoo of TLV Pro wordt
afgegeven.
Dit handboek beschrijft* op welke wijze het Samenwerkingsverband het werkproces voor de
aanvraag, beoordeling en afgifte van een Aanwijzing Lwoo en TLV Pro in 2018 organiseert. Het is
primair bedoeld om scholen voor voortgezet onderwijs inzicht te geven in de procedure, zij zijn
immers aanvrager.

*Het Samenwerkingsverband heeft er voor gekozen een compact en gebruiksvriendelijk handboek te schrijven waarin
verwijzingen naar wetsartikelen niet (steeds) zijn opgenomen. Dat laat onverlet dat de vigerende wet- en regelgeving wel
van toepassing is.
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I. Context
Doelgroep
De doelgroep die in aanmerking komt voor een Aanwijzing Lwoo of TLV Pro is in verschillende
categorieën onder te verdelen:
1) onderinstromers
Dit zijn leerlingen die vanuit het primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs) doorstromen.
2) leerlingen die vallen onder de zogenoemde bijzondere regeling
Het gaat hierbij om leerlingen voor wie de Aanwijzing of TLV moet worden omgezet.
Het kan sprake zijn van een omzetting van:
-Lwoo naar Pro
-Pro naar Lwoo
-TLV VSO naar Aanwijzing Lwoo
-TLV VSO naar TLV Pro
3) nieuwkomers
Dit zijn leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en nog maar korte tijd in Nederland
zijn. Zij komen in aanmerking voor een Aanwijzing Lwoo of TLV Pro na het schooljaar dat de leerling
voor het eerst werd meegeteld in het voortgezet onderwijs.
4) verlate onderinstromers
Het betreft leerlingen die nog niet eerder zijn geïndiceerd voor leerwegondersteunend onderwijs of
praktijkonderwijs en aangemeld worden vanuit het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Gedurende dit eerste leerjaar blijkt dat leerwegondersteuning of praktijkonderwijs voor hen
noodzakelijk is.
Voor elke categorie gelden specifieke criteria of regels om in aanmerking te komen voor een
Aanwijzing Lwoo of TLV Pro. De criteria hebben betrekking op de onderdelen leervorderingen,
cognitief functioneren en sociaal-emotioneel functioneren.
De website van het Samenwerkingsverband bevat een overzicht van de screenings- en
testinstrumenten die ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs voor het schooljaar 2016-2017 gebruikt kunnen worden. Dit instrumentarium
wordt jaarlijks landelijks vastgesteld.
Landelijke criteria
Het Samenwerkingsverband bepaalt voorlopig nog aan de hand van landelijke criteria of een leerling
aangewezen is op leerwegondersteunend onderwijs of toelaatbaar is tot praktijkonderwijs. Welke
deze criteria zijn kunt u vinden in bijlage 1. Bijlage 2 bevat het aanmeldformulier met een toelichting.
Geldigheid
Elke Aanwijzing of TLV die door het Samenwerkingsverband is afgegeven is geldig gedurende de (rest
van de) VO-schoolloopbaan. De geldigheid is landelijk. Bij verhuizing van een leerling bekostigt het
Samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat de Aanwijzing Lwoo of TLV
Pro.
De Toelatingsadviescommissie (TAC)
Sinds de komst van passend onderwijs (1/8/2014) heeft het Samenwerkingsverband een
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Toelatingsadviescommissie die de directeur van het Samenwerkingsverband adviseert of een leerling
voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor voortgezet speciaal onderwijs in aanmerking komt.
De activiteiten die plaatsvinden in het kader van de Aanwijzing Lwoo en TLV Pro komen onder de
verantwoordelijkheid van deze commissie. Net als bij de TLV voor het speciaal onderwijs adviseert zij
de directeur van het Samenwerkingsverband over het te nemen besluit.
Voor het Samenwerkingsverband een beslissing neemt over het toewijzen van de ondersteuning
voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs moeten twee deskundigen advies geven.
De eerste deskundige is een orthopedagoog of psycholoog. Afhankelijk van de leerling geeft
tenminste een tweede deskundige advies. Dit is een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een
kinderpsychiater, een maatschappelijk werker, een arts of een deskundige op het terrein van vmbo
en praktijkonderwijs.
Standaarddossiers en beleidsdossiers
Bij het grootste deel van de dossiers is er sprake van een eenduidig toewijzingsbesluit voor
leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Dit worden standaarddossiers genoemd. Bij
een minderheid van de dossiers is er aanvullende specialistische aandacht nodig. We spreken dan
van beleidsdossiers. Het gaat dan om criteria die strijdig zijn, een score in een overlapgebied
Lwoo/Pro of als er sprake is van leerachterstanden zonder cognitieve beperkingen die verklaard
worden door sociaal-emotionele problematiek. Het type dossier is van invloed op de werkwijze die
het Samenwerkingsverband hanteert in de route van aanmelding naar besluit.
Communicatie met ouders
VO-scholen zijn, als aanvragers, verantwoordelijk voor de communicatie met ouders over de
aanvraag, de voortgang en het besluit. Het Samenwerkingsverband communiceert over de aanvraag
alleen met de school. De website van het Samenwerkingsverband bevat algemene informatie over
criteria en werkwijze.
Aanmeldtermijnen
Alleen VO-scholen kunnen een aanvraag indienen voor een Aanwijzing voor Lwoo of een TLV Pro. Het
Samenwerkingsverband ontvangt formeel uiterlijk 10 weken voor 1 oktober (25 juli) aanvraag van de
VO-school. Omdat - mede vanwege de zomervakantie - de schoolperiode tot 1 oktober kort is, acht
het Samenwerkingsverband het wenselijk dat de aanvraag al tussen 1 januari en 1 juni wordt
ingediend. Aanvragen in deze periode bieden school en Samenwerkingsverband de garantie dat de
procedure voor 1 oktober is afgerond. Voor alle aanvragen na 1 oktober is bekostiging pas in het
schooljaar daarna mogelijk. Na ontvangst van de (complete) aanvraag heeft het
Samenwerkingsverband maximaal 10 weken de tijd om een besluit te nemen.
Bijzonderheden bij de aanmelding
Voor leerlingen die vallen onder de zogenoemde bijzondere regeling is de reguliere aanmeldroute
niet van toepassing. De aanvraag voor deze leerlingen wordt ingediend door de school die
zorgplichtig is. Bijlage 4 bevat de criteria waaraan voldaan moet worden. Aanvragen gaan via het
formulier ‘bijzondere doelgroepen’ dat als bijlage 5 in dit handboek is opgenomen. Het is te
downloaden via de website van het Samenwerkingsverband.
De aanvraag kan verzonden worden naar: aanmeldingosl@swvadam.nl
Een aanvraag voor nieuwkomers kan pas worden ingediend na het schooljaar dat de leerling voor het
eerst (op 1 oktober) werd meegeteld in het voortgezet onderwijs. Bovendien geldt dat de
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aanlevering van gegevens uit intelligentieonderzoek* in principe voldoende is voor de aanvraag.
Alleen bij een IQ boven de 90 is aanvullend onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren
noodzakelijk.

*Op de website van het Samenwerkingsverband staan de testen die - ter onderbouwing - zijn toegestaan
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II. De aanmeldroute: stappenplan voor (verlate) onderinstromers en nieuwkomers
Vooraf: jaarlijkse voorlichting aan VO-scholen
Het Samenwerkingsverband organiseert of informeert jaarlijks alle scholen die
leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs aanbieden om kennis te nemen van actuele
informatie over (ontwikkelingen in) procedures en werkprocessen die te maken hebben met de
aanvraag, beoordeling en afgifte van een Aanwijzing Lwoo en TLV Pro.
Stap 1: VO-school vraagt Aanwijzing Lwoo/TLV Pro aan
Dit gebeurt via het Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegids (ELKK), het loket
dat de uitwisseling van informatie tussen scholen over leerlingen die overstappen van de PO-school
naar de VO-school ondersteunt. Bijlage 3 bevat een beschrijving waar de inhoud van het
(aanmeldings)dossier aan moet voldoen.
Stap 2: toetsing op inhoud en volledigheid dossier
Een TAC-deskundige toetst het dossier op inhoud en volledigheid:
-bij ontvangst van een compleet dossier ontvangt de school hierover bericht waarin dit wordt
meegedeeld.
-bij een incompleet dossier ontvangt de school bericht waarin wordt aangegeven wat er ontbreekt.
De school heeft twee weken de tijd om het dossier volledig te maken. Scholen kunnen binnen deze
termijn -met redenen omkleed- eenmalig om verlenging vragen.
Er zijn in deze situatie drie mogelijkheden:
1) de school biedt in tweede instantie binnen de gestelde (eventueel verlengde) termijn een dossier
aan dat compleet is. De school ontvangt hiervan bericht.
2) de school biedt in tweede instantie een dossier aan dat opnieuw als niet compleet wordt
beoordeeld. De aanvraag wordt dan als niet-ontvankelijk beschouwd en de procedure wordt
beëindigd. Hierover ontvangt de school bericht. Een aanvraag kan in een later stadium desgewenst
alsnog opnieuw worden ingediend. De procedure start dan opnieuw.
3) de school reageert niet binnen een termijn van twee weken. De school ontvangt dan bericht dat
de aanvraag als niet-behandelbaar wordt beschouwd. Een aanvraag kan in een later stadium
desgewenst alsnog opnieuw worden ingediend. De procedure start dan opnieuw.
Stap 3: verwerking gegevens
Het TAC-secretariaat maakt het dossier aan. De TAC-deskundige zorgt voor een juiste verwerking van
de dossiergegevens in de applicatie. Die worden vooraf gecheckt. De deskundige maakt vervolgens
een afweging van de criteria en zorgt voor een pre-advies. Er ontstaat zo direct een basis voor een
toewijzingsbesluit.
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Stap 4: interpretatie en verwerking van de uitkomst uit de applicatie
Als de gegevens door de TAC-deskundige zijn verwerkt zijn er twee mogelijkheden:
a) er is sprake van een standaarddossier
b) er is sprake van een beleidsdossier
4a) Standaarddossier
De TAC-deskundige legt het advies van een standaarddossier ter ondertekening voor aan de
directeur van het Samenwerkingsverband. Bij elk tiende dossier vindt eerst een check door een
collega-deskundige van de Toelatingsadviescommissie plaats voordat het ter ondertekening wordt
voorgelegd. Het doel van deze steekproef is het systematisch checken of de juiste pre-adviezen
worden geformuleerd.
4b) Beleidsdossier
Elk beleidsdossier wordt beoordeeld door twee TAC-deskundigen. Gezamenlijk komen zij tot een
advies. De onderbouwing van dit advies leggen zij schriftelijk vast in de applicatie. Het TACsecretariaat legt het advies ter ondertekening voor aan de directeur van het Samenwerkingsverband.
Stap 5: het advies wordt voorgelegd aan de directeur van het samenwerkingsverband
De directeur neemt een besluit. Dit wordt met een handtekening bekrachtigd. De directeur kan
beredeneerd afwijken van het advies. Het TAC-secretariaat bewaart gedurende drie jaar een kopie
van het besluit.
Stap 6: communicatie van het besluit met aanvragende school
Het Samenwerkingsverband communiceert het besluit met de school. De school ontvangt d.m.v. een
scan het door de directeur van het Samenwerkingsverband ondertekende besluit.
Stap 7: bezwaarprocedure
Tegen het besluit van het Samenwerkingsverband kan binnen een termijn van zes weken bezwaar
worden aangetekend. Zie voor de procedure de website van het Samenwerkingsverband.
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Bijlage 1 Landelijke criteria praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs
In het Inrichtingsbesluit WVO artikel 15d wordt beschreven op basis van welke criteria het
Samenwerkingsverband een aanvraag voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs
mag toewijzen.
2A Praktijkonderwijs
Het Samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor praktijkonderwijs uitsluitend toe, indien:
a. de leerling intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 55 tot en met 80,
en
b. de leerling 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
0,5.
2B Leerwegondersteunend onderwijs
Het Samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs uitsluitend toe,
indien:
a.
1° de leerling een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90,
en
2° de leerling 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 0,25 tot 0,5
of
b.
1° de leerling een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120,
en
2° de leerling 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 0,25 tot 0,5
en
3° een sociaal-emotionele problematiek heeft als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.
2C Grensvlak leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
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 toelaatbaar worden
verklaard tot praktijkonderwijs of aangewezen worden op het leerwegondersteunend onderwijs,
afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering (zie dossierinhoud, onderdeel a)
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Bijlage 2 - Zie voor de wijze van aanvragen de Indigo-handleiding
Aanvraagsysteem Aanwijzing Lwoo of TLV Pro
Aanmeldingsformulier toewijzing Lwoo en Pro
Dit formulier is bestemd voor aanvraag Aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) of
toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs (TLV-Pro) ten behoeve van leerlingen die instromen in het
eerste leerjaar vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs en leerlingen uit het eerste
leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Alleen VO-scholen kunnen een aanvraag indienen voor een Aanwijzing voor Lwoo of een TLV Pro. Het
Samenwerkingsverband ontvangt formeel uiterlijk tien weken voor 1 oktober (25 juli) aanvraag van de VOschool. Omdat -mede vanwege de zomervakantie- de schoolperiode tot 1 oktober kort is, acht het
Samenwerkingsverband het wenselijk dat de aanvraag al tussen 1 januari en 1 juni wordt ingediend. Aanvragen
in deze periode bieden school en Samenwerkingsverband de garantie dat de procedure voor 1 oktober is
afgerond. Voor alle aanvragen na 1 oktober is bekostiging pas in het schooljaar daarna mogelijk.

A. DE AANVRAAG
A

Deze aanvraag betreft een verzoek van de school voor voortgezet onderwijs aan het
Samenwerkingsverband voor:
Aanwijzing leerwegondersteunend Onderwijs [Lwoo]
Toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs [Pro]

B. ALGEMENE GEGEVENS
Gegevens van de school die aanvraagt
Naam school

:

Postbus of adres

:

Postcode en plaats

:

Naam en voorletters

:

Functie

:

E-mail en tel

:

Locatie:

Brin-nummer:

Aldus naar waarheid ingevuld en gemandateerd door het bevoegd gezag van de school:
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Naam:

Handtekening:

Datum:

Functie:

……………………………………………..

-

-

Door ondertekening van het aanmeldformulier Lwoo/Pro aanvaardt de aanmelder de inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de aanmelding zowel voor de inhoud van het aanmeldformulier als voor de
bijlagen.
Door ondertekening verklaart de aanmelder dat de inhoud van het aanmeldformulier met bijlage besproken
is met de gezaghebbende ouder(s) en de leerling en dat de aanmelder de gezaghebbende ouders(s) en
leerling in de gelegenheid heeft gesteld om een inhoudelijke reactie te geven.
Door ondertekening verklaart de aanmelder dat de gezaghebbende ouder(s) en leerling ouder dan 16 jaar,
toestemming heeft/hebben gegeven om de toegestuurde informatie op aanmeldformulier en de bijlagen te
delen met het Samenwerkingsverband ( Toelatingsadviescommissie) en de voorziening van aanvraag.
B2

B3

Personalia van de leerling
Voorna[a]m[en]

:

Roepnaam

:

Tussenvoegsel

:

Geslacht

:

Achternaam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Nationaliteit

:

-

De leerling is afkomstig uit

Basisonderwijs

Leerjaar:

Schoolverloop vanaf leerjaar 3
3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

Speciaal Basisonderwijs
Schoolverloop vanaf leerjaar 3
Speciaal Onderwijs
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-

Voortgezet Onderwijs 1e leerjaar [aanvraag indienen vòòr 1 juni]

Type:

Het buitenland en bezit niet de Nederlandse nationaliteit (s.v.p. de volgende vragen
invullen):


De leerling verblijft in Nederland sinds:



De leerling is in een Nederlandse school ingeschreven sinds:

Naam school van herkomst

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

-

-

-

C. LEERLINGGEGEVENS
C1

De cognitieve gegevens van de leerling

Gebruikte Intelligentietest

Totaal IQ

Datum
testafname
-

C2

-

Toets

Ruwe

datum

score

Technisch lezen

- -

Begrijpend

- -

6]

Spelling

- -

Inzichtelijk
rekenen

- -

C3

Functie onderzoeker

De didactische gegevens van de leerling

Didactische Toets en toetsversie
vaardigheid

lezen

Naam onderzoeker

Vaardigheids- DLE
score

DL

LA

De sociaal-emotionele gegevens van de leerling
 Altijd aangeven bij een totaal-IQ van 91 t/m 120
 Voorzien van Profielbladen en een adequate verklaring van en ondertekend door een
geregistreerde psycholoog / orthopedagoog [zie Toelichting]
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Aard van de

Faalangst

PrestatieMotivatie

Problematiek
Eerste
instrument

Datum onderzoek
-

Emotionele instabiliteit

Naam en functie van de onderzoeker
Naam:

-

Functie:
Tweede
instrument

Datum onderzoek
-

Naam en functie van de onderzoeker
Naam:

-

Functie:
Derde
instrument

Datum onderzoek
-

Naam en functie van de onderzoeker
Naam:

-

Functie:

D. MOTIVERING EN ONDERTEKENING VAN DE AANVRAAG
D1
Motivering van de aanvraag [voor alle leerlingen]
Geef op basis van het totaalbeeld dat u heeft van de leerling aan waarom u vindt dat de leerling in
aanmerking komt voor plaatsing op een school voor vmbo met leerwegondersteunend onderwijs of
een school voor praktijkonderwijs:

D2
Motivering van de keuze voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs
Indien het totaal IQ valt in de klasse 75 t/m 80 en/of indien er sprake is van strijdige scores op criteria
dient u expliciet te motiveren waarom u een Aanwijzing voor leerwegondersteunend onderwijs dan
wel een TLV voor praktijkonderwijs wilt aanvragen. De leerling komt in aanmerking voor
leerwegondersteunend Onderwijs
Praktijkonderwijs *] omdat:
*]

De leerling heeft een totaal IQ in de klasse 75 t/m 80 :

*]

Er is sprake van strijdige scores op criteria :

Wilt u hieronder aangeven (aankruisen) welke documenten deze aanvraag vergezellen?
Bij een aanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs:

Handboek Lwoo en Pro, 2.0

Pagina 13 van 25

Bij een aanvraag voor praktijkonderwijs:

www.swvadam.nl

Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier

Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier

Een volledig ingevuld onderwijskundig rapport inclusief
een overzicht van de scores op recente didactische
toetsen
Een intelligentieonderzoek [inclusief profiel, totaal- en
subscores], ondertekend door een geregistreerde
psycholoog / orthopedagoog

Een volledig ingevuld onderwijskundig rapport inclusief
een overzicht van de scores op recente didactische
toetsen
Een intelligentieonderzoek [inclusief profiel, totaal- en
subscores], ondertekend door een geregistreerde
psycholoog / orthopedagoog

Het verslag van het persoonlijkheidsonderzoek [in geval
van sociaal-emotionele problematiek, inclusief profiel,
totaal- en factorscores], ondertekend door een
geregistreerde psycholoog / orthopedagoog

Overige voor de aanvraag relevante documenten

Overige voor de aanvraag relevante documenten
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Toelichting bij het AANMELDINGSFORMULIER
Toewijzing leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
Inleiding
Van dit aanmeldingsformulier moet gebruik worden gemaakt bij het aanvragen van een Aanwijzing
Lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring Pro bij het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.
Zie voor de verdere toelichting op de procedure het handboek Lwoo/Pro op de website van het
Samenwerkingsverband: www.swvadam.nl.
C 1 De cognitieve gegevens van de leerling
In dit onderdeel gaat het om één van de drie leerling-kenmerken die centraal staan bij de
beoordeling van de aanvraag door de Toelatingsadviescommissie (TAC), namelijk de cognitieve
capaciteiten (IQ). Allereerst moet de naam van de gebruikte test worden vermeld. Deze moet
voorkomen op de Lijst van te gebruiken instrumenten, zie de lijst toegestane tests op de website van
het Samenwerkingsverband. Het volstaat om het Totaal IQ te vermelden.
Vervolgens dient te worden vermeld wanneer het intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden en
door wie het onderzoek is verricht. Het is niet toegestaan een intelligentieonderzoek te gebruiken
dat langer dan twee jaar voor de aanmelding bij de Toelatingsadviescommissie is afgenomen.
Het intelligentieonderzoek moet zijn uitgevoerd door een bevoegd deskundige of onder diens
verantwoordelijkheid door daartoe geschoolde testassistenten. De bevoegde deskundige is een
diagnostisch geschoolde psycholoog of diagnostisch geschoolde orthopedagoog.
Het intelligentieonderzoek inclusief het profiel, de totaal- en subscores dient te worden ondertekend
door de betreffende psycholoog of orthopedagoog en moet als apart document worden bijgevoegd.
Grote verandering dit jaar is dat de Nederlandse Differentiatie Test (NDT) niet meer is toegestaan.
Voor verdere uitleg over de toegestane middelen verwijzen we u naar de Staatscourant, zie bijlage 6.

C 2 De didactische gegevens van de leerling
In dit onderdeel gaat het om het leerling-kenmerk leerachterstand. In de eerste kolom staan onder
de kop Didactische vaardigheid de vier onderscheiden leerdomeinen: technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Over alle domeinen dient informatie te worden verstrekt.
In de tweede kolom dient voor elke didactische vaardigheid afzonderlijk nauwkeurig gespecificeerd
te worden, welke toets en versie van de toets is afgenomen. Deze toetsversies moeten voorkomen
op de Lijst van te gebruiken instrumenten (zie ook website) en dienen op een juiste wijze te worden
gebruikt.
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Ter verduidelijking van wat wordt bedoeld:
Als voorbeeld wordt genomen het didactisch domein ‘begrijpend lezen’. Het is niet de bedoeling, wanneer er
bijvoorbeeld één van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) is afgenomen, in deze kolom slechts te
vermelden: Cito. Zo wordt namelijk niet duidelijk of het gaat om Cito Toelatingstoets voor
leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs of om een onderdeel van de Toetsen Begrijpend Lezen
(TBL). Stel dat één van de TBL-onderdelen is afgenomen, dan dient specifiek aangegeven te worden, welke
toets en welke module is afgenomen. Bijvoorbeeld: Cito-TBL, Toets 2, module 1+2. Immers voor dit Cito-LVSonderdeel zijn diverse varianten mogelijk. Zo bestaan er binnen de TBL een toets A en B en de toetsen 1, 2, 3
en 4. De toetsen 1 tot en met 4 kennen vervolgens weer een onderscheid in verschillende modulecombinaties.
Zo kan er per toets sprake zijn van de modulecombinatie 1 + 2 of 1 + 3. Op soortgelijke wijze moet, als tweede
voorbeeld, bij ‘spelling’ niet aangegeven worden Cito of Cito-SVS 2. Ook hier is een nauwkeurige specificatie
noodzakelijk, dus in dit geval: Cito SVS-2 / M6A.

Toelichting bij door- en terugtoetsen:
Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de CITO-volgsystemen dient te worden uitgegaan van toetsen die
aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op de
basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden.
Adaptief toetsen:
Kandidaten voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs hebben leerachterstanden. Bij
adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen
leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua leerlijn in groep 6 zit laat men niet een te
moeilijke toets van groep 8 maken. Het gebruik van de toets van groep 6 is kindvriendelijker en de score is niet
alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan.
Door- of terugtoetsen
De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste
past bij het feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de
juiste toetsversie is gekozen, dan moet er in principe worden door- of teruggetoetst. Maar waaraan zie je dat?
Wanneer moet er dan worden door- of teruggetoetst? Dat verschilt per toetssoort.
De eerste groep van toetsen waar door- of terugtoetsen aan de orde zou kunnen zijn, zijn de volgende Cito
LOVS toetsen:
–
Technisch lezen onderdeel Leestempo, Cito
–
LOVS Begrijpend lezen, Cito
–
LOVS Spelling, Cito
–
LOVS Rekenen-wiskunde, Cito
Bij deze leerjaargebonden toetsen moet in principe worden door- of teruggetoetst als de feitelijke uitslag meer
dan één leerjaar (in DLE’s uitgedrukt meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt. Stel: u vermoedt dat
de leerling op het niveau van halfweg leerjaar 5 zal scoren. U zet dus toets M5 in met een DL van 25. U
verwacht dus een score die ligt tussen DLE 15 en 35.
Als de toetsscore inderdaad binnen die range valt hoeft er niet doorgetoetst te worden. Valt de score
daarbuiten, dan moet er in principe wel doorgetoetst worden met een andere toetsversie. Zie daarvoor een
tweetal voorbeelden hieronder.
Voorbeeld 1: de leerling haalt op de M5 toets een score die correspondeert met een DLE van 36. Dit is geen
Pro-score maar een score die past bij leerwegondersteunend onderwijs. De afwijking van de gevonden score is
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groter dan 10 DLE-punten. Daarom legt u ter nadere verifiëring van de juistheid van dit niveau nu de M6 of E6
toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt. U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig
rapport.
Voorbeeld 2: opnieuw wordt een M5 toets afgenomen, maar nu blijkt de DLE die hoort bij de score van de
leerling maar 14 te bedragen. Ook hier is de afstand groter dan 10 DLE-punten, maar omdat de uitkomst nog
steeds op Pro-niveau ligt, is terugtoetsen niet noodzakelijk.
Op grond van ervaringen uit het veld kan de toepassing van deze regel minder strikt gehanteerd worden als alle
relevante gegevens in een eenduidige richting wijzen en door- of terugtoetsen naar alle waarschijnlijkheid niet
tot een andere indicatie zal leiden.
Maar als de toetsuitslag van de leerling meer dan 10 DLE-punten van de gekozen toetsversie af ligt, moet in
ieder geval worden door- of teruggetoetst als:
•
dit toetsresultaat duidelijk afwijkt van de gegevens uit het onderwijskundig rapport of het
leerlingvolgsysteem, of
•
er sprake is van strijdige gegevens (sommige scores verwijzen naar leerwegondersteunend onderwijs
en andere naar praktijkonderwijs), of
•
er sprake is van een IQ tussen 75 en 80 (omdat dit het overlapgebied is tussen leerwegondersteunend
onderwijs en praktijkonderwijs).
Aan het eind van deze notitie is een tabel opgenomen over hoe door- of terug- te toetsen bij dit soort toetsen.
Als u op deze wijze te werk gaat hoeft nooit meer dan twee keer getoetst te worden. Uitgangspunt is dat de
leerling de eerste keer een toets voorgelegd krijgt, die naar de verwachting van de toetsafnemer past bij het
niveau van de leerling. De eventuele tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de eerste toets behaalde
niveau. Wel is het van groot belang dat u precies de toetsinstructies van de desbetreffende toetshandleiding
volgt.
De toetsserie Begrijpend Lezen 345678 is een aparte uitgave naast het Drempelonderzoek. Dit is de tweede
groep van toetsen waar mogelijk door- of teruggetoetst moet worden. Begrijpend lezen 345678 bestaat uit
vijftoetsen met het afnamebereik 34, 345, 56, 678 en 78. De toetsen zijn apart genormeerd en de toets wordt
geleverd inclusief normeringstabellen. Voor deze serie gelden de doortoetsregels. De DLE range van de toetsen
345 en 678 is op zich tamelijk breed. In voorgaande toelichtingen hebben we bij deze toetsen daarom nooit
verwezen naar de door- of terugtoets noodzaak, omdat die zich bij een globale schatting van het leerniveau van
de leerling maar sporadisch zal voordoen. Nu er evenwel ‘tussenvormen’ beschikbaar zijn moet hier wel op
gelet worden. In de handleiding van de desbetreffende toetsen wordt dit ook aangegeven. De algemene regel
hier is dat de toetsuitslag alleen gebruikt kan worden als de score een DLE-waarde uit de tabel oplevert. Voor
toets 56 moeten minstens 15 items goed zijn. Scores daaronder leveren geen DLE-waarde op: er moet dus
teruggetoetst worden. Een score van 31 tot 35 levert aan de bovenkant van de lijst geen DLE-waarde op: hier
moet dus doorgetoetst worden met versie 78 of 678.
Voor toets 78 geldt: de minimale score moet 21 zijn (van de 40 items). Een lagere score betekent dat er
teruggetoetst moet worden.

Adviestabel door- en terugtoetsen E-toetsen CITO-LOVS:
Niveau
Groep E4

Behaald dle
< 10

Advies
Doortoetsen niet nodig: accepteer Pro-score

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Doortoetsen niet nodig: accepteer Pro-score

Handboek Lwoo en Pro, 2.0

Pagina 17 van 25

www.swvadam.nl

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 4

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig. Score valt buiten
leerwegondersteunend onderwijs-criteria

1

1

1

Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets
van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw
startniveau veel te hoog is geweest.

Adviestabel door- en terugtoetsen M-toetsen CITO-LVS:
Niveau Behaald dle

Advies

Groep M4

<5

Doortoetsen niet nodig: accepteer Pro-score

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Doortoetsen niet nodig: accepteer Pro-score

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 7

1

1

1

1

Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets
van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst. Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw
startniveau veel te hoog is geweest.

Adviestabel door- en terugtoetsen Begrijpend Lezen 345678
Begrijpend lezen 56

< 15 items goed

Kies nu versie 34

Begrijpend lezen 56

> 30 items goed

Kies nu versie 78

Begrijpend lezen 78

< 21 items goed

Kies nu versie 56

In de derde kolom wordt de datum waarop de toets is afgenomen gevraagd. In principe wordt altijd
gevraagd om de meest recent afgenomen didactische toetsen.
 Wanneer de leerling tussen 1-2-2018 en 30-9-2018 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in
het schooljaar 2017-2018 of daarna zijn afgenomen.
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 Aanmelding vóór 1-2-2016: de gegevens van de didactische toetsen, die in het onderwijskundig rapport zijn
opgenomen, mogen niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet meegerekend).
Uitzondering hierop is de Niveautoets & NiveautoetsPlus, Cito, 2014 die een vast afnamemoment kent in de
winter en slechts één maal per jaar kan worden afgenomen.
 Alle didactische toetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het didactisch
toetsen van leerlingen in 1-VO. De DL is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep 8 gelden ten aanzien
van adaptief toetsen, gelden ook hier.

De datum van de toetsafname is van groot belang omdat dit gegeven nodig is om de didactische
leeftijd van de leerling nauwkeurig te kunnen vaststellen.
In de vierde kolom moet de ruwe score op de vier leerdomeinen worden vermeld.
In de vijfde kolom moet de vaardigheidsscore worden ingevuld als één van de Cito-LVS-toetsen is
afgenomen.
In de zesde kolom wordt voor elk leergebied de didactische leeftijdsequivalent ingevuld die hoort bij
de ruwe, respectievelijk de vaardigheidsscore.
De didactische leeftijdsequivalent (DLE) duidt het niveau aan dat door een gemiddelde leerling wordt behaald
na x maanden onderwijs. De DLE is een omzetting van de op dat moment behaalde toetsscore conform de
omzettingstabellen in het DLE-boek (zie hiervoor de uitgave DLE-schalen voor Indicatiestelling
leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor instroom in schooljaar 2018-2019, uitgave Boom
Testuitgevers, Amsterdam, www.boomtestuitgevers.nl).
Door Cito wordt in het volgsysteem primair onderwijs (LOVS) niet bij alle toetsen een koppeling gemaakt met
DLE’s in de rapportages. Cito gebruikt voor de rapportage vaardigheidsscores en functioneringsniveaus.
Wanneer u gebruik maakt van het Computerprogramma LOVS kunt u via het onderwijskundig rapport wel de
benodigde DLE´s opvragen voor de doorverwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs. Het is niet mogelijk om een directe verbinding te leggen tussen de scores op de papieren
toets en de digitale versie, omdat in beide gevallen langs een andere route de resultaten worden verkregen.
Het is daarom nadrukkelijk gewenst te vermelden welke toetsversie is gebruikt. Voor de omzetting van
toetsresultaten naar DLE’s dient u gebruik te maken van het DLE-boek van BOOM Testuitgevers.

De di Didactische leeftijd (DL) is het aantal maanden dat een leerling onderwijs heeft gehad. Elk schooljaar heeft 10 onderwijsmaanden te
beginnen vanaf september groep 3. De DL wordt berekend op basis van de huidige groep van de leerling, het moment van toetsafname en
het aantal doublures vanaf begin groep 3 (zie hieronder het tijdschema voor de vaststelling van de DL).
Let o Let op: de DL kan, voor de berekening van de leerachterstand, nooit hoger zijn dan 60 (eind groep 8)
Moment van toetsafname bij:

Geen zittenblijver aangemeld vanuit groep 8:

groep 8

sept

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun/jul/aug

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Zittenblijver aangemeld vanuit groep 8:

groep 8

sept

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun/jul/aug

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
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In de zevende kolom wordt voor elk leergebied de didactische leeftijd ingevuld die hoort bij de
datum waarop het betreffende leergebied is getoetst.
In de achtste kolom vindt de berekening van de leerachterstand plaats. Op basis van de DL en de DLE
kan de leerachterstand van de leerling worden berekend. Bij de beoordeling door de
Toelatingsadviescommissie gebeurt dit met onderstaande formules. Het criterium om in aanmerking
te komen voor leerwegondersteunend onderwijs is een relatieve leerachterstand van 0,25 tot 0,50.
Het criterium om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs is een relatieve leerachterstand van
0,50 of meer. (Let op: het criterium leerachterstand is niet het enige criterium; ook intelligentie en
eventuele sociaal-emotionele problematiek tellen mee!).

Criterium voor leerachterstand Lwoo:

Criterium voor leerachterstand Pro:

1 – (dle/dl) ≥ 0,25 en < 0,50

1 – (dle/dl) ≥ 0,50

C3 De sociaal-emotionele gegevens van de leerling
In dit onderdeel wordt de sociaal-emotionele problematiek van de leerling - indien aanwezig aangegeven.
Bij de toepassing van de criteria is dit noodzakelijk als het gaat om een leerling met een Totaal IQ in
de bandbreedte 91 t/m 120. Bij deze leerlingen moet de aanvraag altijd vergezeld gaan van een
aparte bijlage met een beschrijving en onderbouwing van sociaal-emotionele problematiek. De
leerachterstanden moeten immers worden verklaard, hetzij vanuit cognitieve problemen, hetzij
vanuit sociaal-emotionele problemen. Indien bij een leerling met een Totaal IQ in de bandbreedte 91
t/m 120 geen sociaal-emotionele problematiek wordt aangegeven, volgt uiteindelijk een negatieve
beschikking.
Waar het gaat om het aangeven van sociaal-emotionele problematiek met betrekking tot faalangst,
prestatie-motivatie dan wel emotionele instabiliteit, zijn de uitslagen op de
persoonlijkheidsvragenlijsten en gedrags-beoordelingsinstrumenten op zichzelf niet voldoende voor
een positieve indicatie. Voor een positieve indicatie is het oordeel van een bevoegde professional
vereist, op basis van één of meer van de op de lijst opgenomen instrumenten. Er moet sprake zijn
van sociaal-emotionele problematiek met zodanige negatieve gevolgen voor de
onderwijsleerprestatie dat leerwegondersteunend onderwijs noodzakelijk moet worden geacht. Ook
volstaat het niet de sociaal-emotionele problematiek uitsluitend te verklaren vanuit of te
onderbouwen met een gedragsobservatie, argumenten uit het onderwijskundig rapport of
rapportage waarin een stoornis is gediagnosticeerd. In alle gevallen dient gebruik te zijn gemaakt van
één of meer instrumenten uit de lijst met toegestane instrumenten. Het gebruik van schriftelijke
zelfbeoordelingslijsten dient op een verantwoorde wijze plaats te vinden:
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Schriftelijke zelfbeoordelingvragenlijsten zijn veelal te moeilijk voor leerlingen met grote leerachterstanden
(en met name op het gebied van begrijpend lezen). Er worden beperkingen gesteld ten aanzien van het
gebruik van zelfbeoordelingvragenlijsten door leerlingen. Leerlingen zijn met zelfbeoordelingvragenlijsten voor
SEP toetsbaar wanneer ze op Begrijpend Lezen het niveau halen van de gemiddelde leerling aan het eind van
groep 6 of hoger. Wanneer de leerling een begrijpend leesniveau heeft van een gemiddelde leerling in groep 6,
moet de onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelinglijst wel een juiste keuze is. Bij een begrijpend leesniveau
in groep 3, 4 of 5 wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingvragenlijst te gebruiken voor de vaststelling van
SEP. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken van gegevens uit het
onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht én van gegevens op basis van
eigen waarneming.
Voor zover de vragenlijsten van score-aanduidingen zijn voorzien van het type klinisch bereik, risicogebied,
zorgscore en dergelijke, mogen alleen de scores die in een dergelijk bereik vallen gebruikt worden als
argumentatie voor zorgbehoefte.

Bij de invulling van blok C3 dient allereerst de ‘Aard van de problematiek’ aangekruist te worden.
Vervolgens vermeldt men de gebruikte instrumenten. Voorts dient per instrument te worden
ingevuld de naam en de functie van degene door wie het onderzoek is uitgevoerd. De datum van het
persoonlijkheidsonderzoek is van belang om vast te kunnen stellen of het onderzoek niet is
verouderd. Het is niet toegestaan een onderzoek te gebruiken dat langer dan één jaar voor de
aanmelding bij de Toelatingsadviescommissie is afgenomen. Het persoonlijkheidsonderzoek moet
zijn uitgevoerd door een bevoegd deskundige of onder diens verantwoordelijkheid door daartoe
geschoolde testassistenten (zie C1). Het persoonlijkheidsonderzoek inclusief het profiel, de totaal- en
factorscores dient te worden ondertekend en gedateerd door de betreffende psycholoog of
orthopedagoog en moet als apart document worden bijgevoegd.
Veel leerlingen die bij de aanmelding als zorgleerling worden aangemerkt zijn dat al veel langer. Het kan niet
zo zijn dat de leerling louter op grond van de toepassing van toetsinstrumenten als zorgleerling wordt
bestempeld. De school van herkomst heeft in veel gevallen informatie, met name over eventuele sociaalemotionele problematiek van de leerling op basis van vermoedens, indrukken en min of meer objectieve
gedragsobservaties. Deze zijn vaak te vinden in het onderwijskundig eindrapport van de school voor primair
onderwijs. De school voor primair onderwijs zal bij haar advies aan de ouders deze problematiek meewegen.
Indien er geobjectiveerde gedragsobservaties op schrift bestaan, is het goed deze als bijlage mee te sturen.

D1 Motivering van de aanvraag
Met een samenvatting van de problematiek van de leerling wordt bedoeld dat de school zich in
eerste instantie een beeld moet hebben gevormd dat gebaseerd is op alle verzamelde gegevens van
de leerling en dat vervolgens wordt beargumenteerd waarom de leerling in aanmerking moet komen
voor extra zorg. Deze argumentatie moet gegeven worden voor alle leerlingen. De
Toelatingsadviescommissie moet de logische consistentie van de motivering kunnen volgen en in de
samenhangende gegevens een verklaring kunnen vinden voor de problematiek van de leerling.
D2 Motivering van de keuze voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs
Voor leerlingen met een Totaal IQ in de bandbreedte 75 t/m 80 én voor leerlingen bij wie sprake is
van strijdige scores op criteria moet expliciet worden aangegeven waarom de school voor deze
leerling kiest voor leerwegondersteunend onderwijs of voor praktijkonderwijs. Voor deze leerling kan
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de balans namelijk de ene of de andere kant uitslaan. Het is voor de Toelatingsadviescommissie van
groot belang te weten welke overwegingen bij de keuze van de school een rol spelen.
In bijzondere gevallen kan de Toelatingsadviescommissie gebruikmaken van haar beleidsruimte. Het is dan de
verantwoordelijkheid van de aanvragende school om met argumenten de Toelatingsadviescommissie te
overtuigen van de juistheid van de keuze voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Deze
situatie doet zich voor als er sprake is van een Totaal IQ dat valt in de IQ-bandbreedte 75 t/m 80. Deze IQbandbreedte vormt namelijk het overgangsgebied tussen enerzijds het praktijkonderwijs en anderzijds het
leerwegondersteunend onderwijs. Wanneer dat het geval is moet onder D2 expliciet gemotiveerd worden
waarom de aanvraag betrekking heeft op ófwel het praktijkonderwijs, ófwel het leerwegondersteunend
onderwijs. Het kan ook voorkomen dat de intelligentie strijdig is met de leerachterstanden of andersom (bijv.
het IQ wijst op leerwegondersteunend onderwijs en de leerachterstanden wijzen op praktijkonderwijs) of er is
sprake van strijdigheid tussen de leerachterstanden (bijv. er zijn leerachterstanden die wijzen op
leerwegondersteunend onderwijs en ook leerachterstanden die wijzen op praktijkonderwijs). Ook dan dient
expliciet te worden gemotiveerd onder D2 waarom gekozen wordt voor leerwegondersteunend onderwijs of
praktijkonderwijs.

Handboek Lwoo en Pro, 2.0

Pagina 22 van 25

www.swvadam.nl

Bijlage 3 Inhoud dossier voor aanvraag ondersteuning praktijkonderwijs en leerwegondersteunend
onderwijs
In het Inrichtingsbesluit WVO artikel 15d wordt beschreven welke informatie aangeleverd moet
worden bij de aanvraag voor een Aanwijzing Lwoo of TLV voor Pro.
Het leerlingdossier voor aanvraag Aanwijzing Lwoo of TLV voor Pro omvat de volgende informatie:
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 als
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. extra bij aanvraag TLV voor Pro: de zienswijze van de ouders (schriftelijk)
Toelichting onderdeel b. leerachterstand:
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 is 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.
Screenings- en testinstrumenten:
Bij de beslissing op de aanvraag controleert het Samenwerkingsverband of het bevoegd gezag voor
de gegevens van de onderdelen b tot en met d, gebruikt heeft gemaakt van de vastgestelde
screenings- of testinstrumenten die jaarlijks voor 1 oktober bij ministeriële regeling worden
vastgesteld.
De testinstrumenten voor de gegevens van de onderdelen c en d, worden toegepast onder
verantwoordelijkheid van een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch geschoold
orthopedagoog.
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Bijlage 4 Aanvraag bijzondere groepen: criteria en dossierinhoud
Dit betreffende omzettingen van reeds bestaande afgegeven aanwijzingen of
toelaatbaarheidsverklaringen.
A. Omzetting van TLV-Pro naar een Aanwijzing Lwoo
Bij de aanmelding volstaat het beschrijven van de school- en leerling gegevens.
B. Criteria voor overige omzettingen:
- Aanwijzing Lwoo in TLV-Pro
- TLV-VSO in TLV-Pro
- TLV-VSO in Aanwijzing Lwoo
NB. Alleen een school voor praktijkonderwijs kan een TLV voor Pro aanvragen.
1. Op grond van artikel 10g, vijfde lid, van de wet kan tevens een aanvraag voor toelaatbaarheid tot
het praktijkonderwijs bij een Samenwerkingsverband worden ingediend voor een leerling voor wie
het onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs naar het oordeel van dat bevoegd gezag het beste
aansluit bij de behoeften van deze leerling en die:
a het vmbo bezoekt en op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen, met:
1. 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,
of
b beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de wet of artikel 1 van de Wet
op het primair onderwijs dan wel een ontwikkelingsperspectief en die:
1. voldoet aan het intelligentiequotiëntcriterium of leerachterstandscriterium voor toelating tot het
leerwegondersteunend of 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
leerwegondersteunend of praktijkonderwijs geboden is.
Dossierinhoud
Het Samenwerkingsverband baseert de toelaatbaarheid tot het leerwegondersteunend en
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,

Handboek Lwoo en Pro, 2.0

Pagina 24 van 25

www.swvadam.nl

b de op schrift gestelde zienswijze en instemming van de ouders,
c een motivering waaruit blijkt dat de leerling gezien de ondersteuningsbehoefte een omzetting
meest passend is, bedoeld in het eerste lid, en
d een leerling-dossier dat in elk geval bevat:
1. het ontwikkelingsperspectiefplan en de onderwijskundig rapportage over de leerling,
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. evt. recente relevante test- en toets gegevens.
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