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Leerweg Ondersteunend Onderwijs en Praktijkonderwijs. 

Leerwegondersteuning (LWOO) is voor leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een VMBO-diploma te 

halen, maar hierbij extra hulp nodig hebben. Praktijkonderwijs (PrO) is voor leerlingen die naar verwachting 

geen VMBO-diploma kunnen halen.  

Vanaf 1 januari 2016 worden aanvragen voor LWOO en PrO door scholen voor voortgezet onderwijs ingediend 

bij het samenwerkingsverband. 

 
Voor wie? 

Het gaat om leerlingen, die vanuit groep 8 van het basisonderwijs, de speciale school voor basisonderwijs (SBO) 

óf het speciaal onderwijs (SO), doorstromen naar het VMBO of Praktijkonderwijs.  

Soms kan uw kind vanuit groep 7 naar het VMBO of Praktijkonderwijs; vaak is het dan al eens blijven zitten.  

Als uw kind in aanmerking komt voor LWOO of Praktijkonderwijs,  heeft een bijpassende school voor 

Praktijkonderwijs of VMBO met LWOO recht op (een hogere)  bekostiging om de benodigde zorg te kunnen 

verlenen.  

Voor Praktijkonderwijs zijn er landelijke criteria (cognitieve capaciteiten en leerachterstanden). Voor LWOO 

wijken wij af van de landelijke criteria en wordt alleen uitgegaan van leerachterstanden. 

  
LWOO 
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het VMBO, kan het in aanmerking komen voor 

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Leerwegondersteunend onderwijs is géén aparte leerweg. Het is 

bedoeld voor die leerlingen die het niveau van het VMBO wel aankunnen, maar extra begeleiding nodig 

hebben om de eindstreep te halen.  

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor LWOO? 

Hiervoor wordt een onderzoek gedaan. Daarin wordt vastgesteld of uw kind aan het criterium voor LWOO 

voldoet. Dat is, binnen ons samenwerkingsverband:  

 Uw kind heeft:  

o een leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar op twee van de vier vakken: Technisch lezen, 

Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen. Uw kind moet in elk geval zo’n achterstand 

hebben op Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen. 

 
Hoe komt mijn kind in aanmerking voor het LWOO? 

Hiervoor is een procedure vastgesteld. Binnen de Plaatsingswijzer, of andere door de basisschool aangeleverde 

gegevens, wordt gekeken naar de toetsen van januari groep 8. Is er sprake van bovengenoemde 

leerachterstanden, dan wordt besloten of uw kind in aanmerking komt voor de aanvraag van LWOO. Er wordt 

een dossier opgesteld en een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

beoordeelt dit dossier. Als uw kind in aanmerking komt voor LWOO, kent het samenwerkingsverband een 

“Aanwijzing LWOO” toe. Deze blijft van kracht zolang uw kind in het VMBO onderwijs volgt. 

 

In geval van twijfel bij leerlingen in het grensgebied VMBO met LWOO en Praktijkonderwijs adviseert het 

samenwerkingsverband aan scholen om een intelligentieonderzoek af te nemen. Dit ter onderbouwing van de 

motivering van de aanvraag. Indien in uitzonderlijke gevallen voor een leerling met leerachterstanden op 

begrijpend lezen én inzichtelijk rekenen in het praktijkonderwijsgebied een Aanwijzing LWOO wordt 

aangevraagd, zijn IQ-gegevens vereist. 
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Praktijkonderwijs 

Er is een groep leerlingen voor wie het VMBO te moeilijk is. Bij deze leerlingen is sprake van een zeer 

aanzienlijke leerachterstand en een beperkte intelligentie. Voor deze leerlingen is er het Praktijkonderwijs. 

Doel is jongeren voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het onderwijs is gericht 

op zelfstandigheid, goed burgerschap en toeleiden naar werk. 

Wanneer kan uw kind naar het Praktijkonderwijs? 

Hiervoor wordt een onderzoek gedaan. Daarin wordt vastgesteld of uw kind aan de criteria voor het 

Praktijkonderwijs voldoet. Deze zijn: 

 Uw kind heeft: 

o een IQ. tussen 55 en 75–80* 

o een leerachterstand van 3 jaar of meer op twee van de vier vakken: Technisch lezen, 

Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen. Bij deze twee vakken moet in elk geval 

Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen zitten. 

Als uw kind het onderzoek heeft gedaan, wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor 

Praktijkonderwijs. Er wordt een dossier opgesteld en een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband  beoordeelt dit dossier. Als uw kind in aanmerking komt, kent het 

samenwerkingsverband een “Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs” toe. Deze blijft van kracht zolang 

uw kind leerling is van het Praktijkonderwijs. 

 
* Het IQ-bereik 75 – 80 vormt het grensgebied tussen Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs. 

Vooral de scores bij Begrijpend Lezen, Inzichtelijk Rekenen, Spelling en Technisch Lezen zijn belangrijk bij de 

keuze  LWOO of PrO. 

 

Ouders 

Indien het samenwerkingsverband Fryslân-Noard een Aanwijzing LWOO of een Toelaatbaarheidsverklaring PrO 

afgeeft, krijgen ouders/wettelijke vertegenwoordigers van de leerling een afschrift van de beschikking.  

 

 

 
 

 


