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Bijlage 9:
Aanvraag Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of
Praktijkonderwijs (Pro)
Het Samenwerkingsverband VO heeft de taak om vast te stellen of;
- een leerling is aangewezen op leerwegondersteuning (lwoo). In dat geval
geeft het swv een ‘aanwijzing lwoo’ af, omdat de leerling is aangewezen op
een orthopedagogische en orthodidactische benadering in het vmbo.
- een leerling toelaatbaar is tot het Praktijkonderwijs (PrO). In dat geval geeft
het swv een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) PrO af. Alleen leerlingen met
een TLV PrO kunnen worden ingeschreven op een school voor
Praktijkonderwijs.
Een aanwijzing lwoo en TLV PrO is de gehele schoolloopbaan in het voortgezet
onderwijs (vo) geldig. Ook is deze, eenmaal afgegeven, in heel Nederland geldig. Bij
verhuizing hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden gedaan en zal het
samenwerkingsverband waarin de leerling wordt aangemeld zorg dragen voor
Passend Onderwijs.
De vo-school waar een leerling wordt aangemeld zal in de Westelijke Mijnstreek de
aanvraag doen voor een aanwijzing lwoo of een TLV PrO. De Permanente Commissie
Leerlingenzorg (PCL) van SWV 31.04 is verantwoordelijk voor de toekenning van
deze aanwijzingen en toelaatbaarheidsverklaringen en heeft het ODC WM
gemandateerd het benodigde onderzoek te doen en de aanwijzing lwoo dan wel TLV
PrO af te geven.
Procedure:
Wanneer ouders en basisschool aan lwoo of PrO in het vo denken, kunnen zij
contact opnemen met het Onderwijs Diensten Centrum (ODC). De basisschool
vraagt toestemming aan de ouders van de leerling om de gegevens uit het Cito
Leerlingvolgsysteem met adaptieve toetsen (Cito LVS) (weergave met Toets naam,
Toets datum, Dl, Dle en LR/LA) aan het ODC te overleggen ten behoeve van een
preadvies.
Criteria lwoo / pro
Binnen het SWV VO 31.04 zal uitsluitend nog de leerachterstand het bepalende
criterium zijn voor het toekennen van een aanwijzing lwoo. IQ gegevens worden
niet meer als criterium gehanteerd waardoor er geen intelligentie onderzoeken
meer hoeven worden afgenomen bij leerlingen die naar het vmbo gaan.
Kind kenmerken kunnen aanvullend worden meegenomen in de overweging. Voor
Pro worden de criteria gehanteerd zoals vastgesteld door het Ministerie van
Onderwijs en zal wel een recent (<2 jaar) intelligentie onderzoek nodig zijn.
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Op basis van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS) wordt bekeken of de leerling voldoet
aan de criteria voor lwoo of PrO. Bij het afnemen van de methodeonafhankelijke
toetsen is het volgende van belang:
- Adaptief toetsen
- Extra aandacht voor dyslectische leerlingen:
Het is belangrijk om bij dyslectische leerlingen dusdanig te toetsen zodat
duidelijk wordt wat de leerling met én zonder hulpmiddelen kan.
Leerlingen die in aanmerking komen voor Praktijkonderwijs zullen, indien dit nog
niet voorhanden is, een aanvullende intelligentie meting krijgen.
Het ODC zal het preadvies (de leerling komt op basis van de didactische resultaten
wel of niet in aanmerking voor lwoo of PrO) telefonisch of per e-mail communiceren
met de contactpersoon van de basisschool en deze zal dit terugkoppelen naar
ouders.
De basisschool draagt vervolgens zorg voor een volledig uitstroomdossier voor de
vo-school.
Een uitstroomdossier van het basisonderwijs bestaat doorgaans uit;
- Een ondertekend onderwijskundig rapport (OKR) dat door ouders en school
is ondertekend, inclusief de bijlage lwoo/PrO.
- het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Hierin wordt een advies op basis
van het niveau van de leerling geformuleerd (PrO / VMBO basis/kader/TL /
HAVO / VWO) en wordt tevens de ondersteuningsbehoefte van de leerling
beschreven.
- Cito LVS (met daarin de toetsversie, toetsscores, toetsdatum, didactische
leeftijd (doublures vanaf groep 3 vermelden), didactische leeftijdsequivalent
en leerrendement/ leerachterstand).
- Relevante psychodiagnostische onderzoeken (bijvoorbeeld intelligentie
onderzoek, dyslexie onderzoek, psychologisch onderzoek).
De toelatingscommissie van de vo-school van aanmelding bepaalt of een leerling
geplaatst kan worden en vraagt indien nodig een aanwijzing lwoo of TLV PrO aan bij
het SWV 31.04.
Wanneer een leerling voldoet aan de criteria, zal in navolging van het advies van het
ODC WM door de PCL een aanwijzing lwoo of Toelaatbaarheidsverklaring PrO
worden afgegeven.
Bij tegenstrijdige criteria of wanneer een leerling niet voldoet aan de criteria, zal in
overleg met de basisschool bekeken moeten worden welke ondersteuningsbehoefte
de leerling heeft en op welke manier binnen het vo de ondersteuning vorm kan
worden gegeven.
De PCL kan een positief of een negatief besluit nemen. De vo-school van aanmelding
wordt via het programma Onderwijs Transparant op de hoogte gesteld van het
besluit van de PCL. De aanwijzing lwoo of TLV PrO wordt samen met een
begeleidende brief voor ouders als bijlage aan het digitale dossier toegevoegd.
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Het is aan de vo-school om de aanwijzing lwoo of TLV PrO uit Onderwijs Transparant
te halen en te archiveren. Daarnaast is het de taak van de vo-school een kopie naar
ouders te verzenden en de basisschool over het besluit in te lichten.
Wanneer ouders of de vo-school het niet eens zijn met het besluit van de PCL, dan
kan bezwaar worden aangetekend volgens de vastgestelde bezwaarprocedure.
Bijzondere regelingen:
- Vreemdelingen
Leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, komen pas in aanmerking
voor een aanwijzing lwoo of TLV PrO wanneer ze meer dan één jaar Nederlands
onderwijs hebben gevolgd.
In de praktijk betekent dat voor schooljaar 2018/2019 het volgende; voor alle
vreemdelingen die vóór 1 oktober 2018 één jaar Nederlands onderwijs hebben
gevolgd kan bekeken worden of ze in aanmerking komen voor een aanwijzing lwoo
of TLV PrO voor schooljaar 2019-2020.
Bij leerlingen die na 1 augustus 2019 pas één jaar Nederlands onderwijs volgen,
moet de aanvraag worden ingediend tussen 1 augustus 2019 en 15 september 2019.
Belangrijk is om in dergelijke gevallen contact op te nemen met het ODC WM om
samen een planning te maken voor de aanvraag. Op deze manier kan de Aanwijzing
lwoo of TLV PrO nog wel vóór 1 oktober 2019 worden afgegeven en meetellen in de
bekostiging van het schooljaar 2019-2020.
- Aanvragen bijzondere regeling Praktijkonderwijs
(Voor leerlingen die een aanwijzing lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring vso
hebben, maar op grond van hun ondersteuningsbehoefte overstappen naar
Praktijkonderwijs)
Deze aanvragen moeten aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen.
Het aanvraagdossier moet bevatten:
1. Kopie van (eerder afgegeven beschikking / Aanwijzing lwoo of
Toelaatbaarheidsverklaring vso of OPP so/sbo)
2. Zienswijze van de ouders
3. Motivering van de PrO-school, waarom de leerling is aangewezen op
Praktijkonderwijs en men de leerling wil opnemen;
4. Handelingsplan(nen) van de school van herkomst;
5. Beschrijvingen van pedagogische/didactische interventies en resultaten
daarvan;
6. Verslag van bemoeienis door externe deskundigen; indien aanwezig
7. Beschrijving van mogelijke risico’s als de leerling niet wordt geplaatst; zo
mogelijk gebaseerd op testgegevens.
Bezwaar Procedure:
Op ieder besluit van de PCL kan binnen een termijn van 6 weken bezwaar worden
aangetekend bij de voorzitter van de PCL. De voorzitter treedt in gesprek met de
belanghebbenden. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt kan de
bezwaarprocedure van het SWV 31.04 gevolgd worden.
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Aanvraagtermijn
Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing lwoo of TLV PrO per 1 oktober van
een zeker schooljaar, dient een aanvraag zo snel mogelijk na aanmelding doch
uiterlijk vóór 1 juni in het schooljaar ervoor te worden ingediend. Indien een
aanvraag na 1 juni van het schooljaar ervoor wordt ingediend, zal in overleg met het
ODC bekeken moeten worden of het haalbaar is om vóór 1 oktober van het
schooljaar waarvoor het is aangevraagd nog de afgifte van de aanwijzing lwoo of
TLV PrO te realiseren.
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