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Overzicht van gerelateerde documenten:








Aanpassingen nov2016 – Procedure aanvraag ondersteuningsmiddelen LWOO en PrO.
De lijst met toegestane screenings- en testinstrumenten.
Bijzondere regeling voor praktijkonderwijs.
Format Formulier “Zienswijze ouders/wettelijke vertegenwoordiger” – PrO.
Uitleg van het programma Kindkans, voor LWOO/PrO-aanvragen.
Invulinstructie voor het Excel-bestand. Tevens overzicht van de verplicht in te vullen gegevens/velden.
Excelbestand voor aanvraag LWOO/PrO – bulkimport in Kindkans.

Alle documenten staan op onze website: http://swvfryslan-noard.nl/lwoo-pro/
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Inleiding
Sinds 1 januari 2016 zijn wij als Samenwerkingsverband Fryslân-Noard verantwoordelijk voor de toewijzing van
de ondersteuning voor LWOO en PrO aan te vragen door onze scholen die LWOO of PrO bieden. In dit kader is
de “Procedure aanvraag ondersteuningsmiddelen LWOO en PrO” aan het Ondersteuningsplan 2014-2018
toegevoegd. Dit genoemde document omvat de uitgangspunten en de procedure voor de aanvraag, als ook
informatie over de inhoud van het dossier, de landelijke criteria en de aanvraag bijzondere groepen.
In november 2016 is het besluit genomen op de LWOO-criteria Opting Out toe te passen. Concreet betekent dit
dat voor de LWOO aanvraag alleen nog de leerachterstanden (volgens de landelijke criteria) als criterium
gelden. Bovengenoemd document is nu omgezet in “Aanpassing nov16 – Procedure aanvraag
ondersteuningsmiddelen LWOO en PrO” en als zodanig aan het Ondersteuningsplan toegevoegd. Dit
document is te downloaden van onze site (www.swvfryslan-noard.nl/lwoo-pro/), waar ook de lijst met
toegestane screenings- en testinstrumenten (bijlage 5 als pdf te downloaden via http://swvfryslannoard.nl/media/files/566FD9CE2B.pdf ) te vinden is.
Hieronder volgt, specifiek voor aanvragende scholen, nog aanvullende informatie en worden bepaalde
onderwerpen samengevat.
Dossiervorming
De school voor VMBO of praktijkonderwijs onderzoekt of de aangemelde leerling in aanmerking komt voor PrO
op basis van de wettelijke criteria en voor LWOO op basis van de door het SWV gestelde criteria, en besluit of
zij voor de leerling een aanvraag zal doen.
De aanvragende school is in deze verantwoordelijk voor het overleg en de communicatie met de ouders.
Een aanvraag voor een Aanwijzing LWOO of een Toelaatbaarheidsverklaring PrO kan uitsluitend gedaan
worden voor leerlingen die instromen in het eerste leerjaar VMBO of PrO en leerlingen uit het eerste leerjaar
van het voortgezet onderwijs.
Uitzonderingen hierop zijn de aanmelding van nieuwkomers (vreemdelingen) en het gebruik van de
bijzondere regeling voor praktijkonderwijs. Deze aanvragen inclusief het aan te leggen dossier worden
in aparte documenten toegelicht.
De school legt voor de leerling waar zij een aanvraag voor doet, een dossier aan.
Het dossier omvat:
De motivering van de aanvraag.
Het onderwijskundig rapport van de school van herkomst.*
Gegevens van de 4 leergebieden (TL, BL, SP, IR) uitgedrukt in dle’s (toetsgegevens*).
Bij een aanvraag TLV PrO: Intelligentiegegevens (IQ-profielblad*).
Indien in uitzonderlijke gevallen voor een leerling met leerachterstanden op begrijpend lezen én
inzichtelijk rekenen in het praktijkonderwijsgebied (LA ≥ 0,50) een Aanwijzing LWOO wordt
aangevraagd, zijn IQ gegevens een vereiste ter onderbouwing van de motivering (IQ-profielblad*).
Bij twijfel over de keuze LWOO of PrO wordt aangeraden intelligentiegegevens mee te nemen in de
afweging.
Bij een aanvraag TLV PrO een zienswijze van de ouders/wettelijke vertegenwoordiger (formulier SWV
dat schooleigen gemaakt kan worden).*
De onderdelen met een * hoeven niet meegestuurd te worden met de aanvraag, maar moeten wel op de
aanvragende school aanwezig zijn.
Ter onderbouwing van een aanvraag zijn twee deskundigenadviezen nodig waarvan het eerste door de
voorzitter van de toelatingscommissie of de zorgcoördinator. Ons uitgangspunt is dat het doen van de aanvraag
door deze deskundige om ondersteuning LWOO/PrO voor een leerling, betekent dat de aanvrager in deze
positief adviseert. Een apart formulier o.i.d. wordt daarom niet door ons gevraagd.
Het tweede deskundigenadvies wordt vanuit het samenwerkingsverband opgesteld.
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Motivering van de aanvraag
In de motivering wordt door de VO-school onderbouwd waarom deze leerling in aanmerking komt voor LWOO
of PrO. Deze motivering moet in het dossier aanwezig zijn en ook wordt in de digitale aanvraag gevraagd deze
motivering weer te geven.
In onderstaand schema wordt aangegeven wanneer u kunt volstaan met een meer standaard motivering en
wanneer een specifieke en uitgebreide motivering nodig is.
PRAKTIJKONDERWIJS
Leerachterstanden
(er moeten minimaal 2 in het
LWOO/PrO-gebied zijn, waarvan
minimaal 1 BL en IR)
Niet van toepassing
2 of meer in PrO gebied (waarvan
minimaal 1 BL en IR)

IQ:

Motivering

Tot en met 54
55 tot en met 74

Geen PrO
Altijd PrO – standaard motivering

2 of meer in PrO gebied (waarvan
minimaal 1 BL en IR)
2 of meer in PrO gebied (waarvan
minimaal 1 BL en IR)

75 tot en met 80

2 of meer in LWOO gebied
(waarvan minimaal 1 BL en IR) en
niet 2 in PrO gebied

55 tot en met 74
Of tot en met 80 ?

Uitgebreidere motivering:
afweging waarom keuze PrO.
Tegenstrijdige criteria –
uitgebreide motivering / afweging
Pro of LWOO.
Tegenstrijdige criteria –
uitgebreide motivering / afweging
Pro of LWOO.

LWOO
Leerachterstanden
(er moeten minimaal 2 in het
LWOO/PrO-gebied zijn, waarvan
minimaal 1 BL en IR)
2 of meer in LWOO gebied
(waarvan minimaal 1 BL en IR) )
en niet 2 in PrO gebied
2 of meer in LWOO gebied
(waarvan minimaal 1 BL en IR) )
en 2 in PrO gebied (waarvan
minimaal 1 BL en IR) )
2 of meer in PrO gebied (zowel BL
als IR)

81 en hoger

IQ:

Motivering

Niet van toepassing

Altijd LWOO – standaard
motivering

??

Uitgebreidere motivering:
afweging waarom keuze LWOO

≥ 75

Tegenstrijdige criteria –
uitgebreide motivering / afweging
LWOO of PrO.

Aanvraag indienen bij ons samenwerkingsverband
Aanvragen moeten voor 1 juli worden ingediend. Voor late aanmeldingen geldt het advies om ze zo snel
mogelijk aan te melden en tevens contact hierover op te nemen met de PCL-PaO van het
samenwerkingsverband (via Alie de Lange – alange@swvfryslan-noard.nl of telefonisch).

Info omtrent aanvragen LWOO & PrO – SWV F-N

versie december 2016

4

Aanvragen kunnen alleen digitaal ingediend worden. Dit kan op drie manieren:
 Via het programma Kindkans (een beveiligde omgeving met toegewezen accounts) kunnen aanvragen
per leerling ingediend worden. De zorgcoördinatoren hebben van het samenwerkingsverband
accountgegevens ontvangen. Uitleg van het programma staat op onze site.
 Via het programma Kindkans kunnen zgn. bulkbestanden geüpload worden. Dit gebeurt via de
tussenstap van een Excel/CSV bestand waarbij de mogelijkheid bestaat groepen gegevens uit het
eigen Leerlingadministratiesystemen te halen. Op de website van het samenwerkingsverband staat op
de pagina Documenten onder het kopje LWOO/PrO het Excel bestand dat men hiervoor moet
gebruiken. Natuurlijk is het ook mogelijk dit Excel-bestand direct, zonder gebruik van een LAS, te
vullen.
De bijbehorende invulinstructie is te downloaden van onze site. Deze invulinstructie geeft tevens een
overzicht van de verplicht in te vullen gegevens/velden.
 Het gevulde Excel-bestand kan ook direct naar het samenwerkingsverband gemaild worden, waarna
daar gezorgd wordt dat de gegevens in Kindkans gezet worden. Mailen naar Marjan Bode
(mbode@swvfryslan-naord.nl)
Het onderliggende dossier hoeft niet meegestuurd te worden maar moet wel op de aanvragende school
aanwezig zijn. Indien nodig voor advies en/of besluitvorming kan het samenwerkingsverband dit dossier
opvragen.
Procedure bij het samenwerkingsverband na het indienen van de aanvraag
Indien de aanvraag niet compleet is, neemt het samenwerkingsverband binnen twee weken na indienen
contact op met de aanvragende school.
Voor de Aanwijzing LWOO en de TLV PrO geldt dezelfde besluitvorming als voor het afgeven van TLV VSO. De
PCL-PaO brengt advies uit aan de directeur van het samenwerkingsverband (het 2e deskundigenadvies). De
directeur besluit over het afgeven. Zodra het besluit tot het wel of niet afgeven van een aanwijzing of een TLV,
genomen is, krijgen zowel de aanvragende school als de ouders/verzorgers hiervan op korte termijn bericht van
het samenwerkingsverband. Dit is een andere werkwijze dan ten tijde van de RVC toen scholen gevraagd werd
de ouders een afschrift te sturen; dit wordt nu dus door het samenwerkingsverband gedaan.
Steekproeven
Het samenwerkingsverband controleert steekproefsgewijs jaarlijks een aantal onderliggende dossiers.
Ondersteuning voor de ondersteuningsaanvraag
Bij vragen, niet weten wat waar en hoe in te vullen en bij andere onduidelijkheden kan er altijd contact
opgenomen worden met het samenwerkingsverband. Ook inhoudelijk vooroverleg over een aanvraag is
mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met Bonny Weidgraaf, voorzitter van de PCl-PaO
(bweidgraaf@swvfryslan-noard.nl) en Marjan Bode, beleidsmedewerker (mbode@swvfryslan-noard.nl).
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De Aanwijzing voor LWOO en de TLV voor PrO kunnen door elke VMBO- en PrO-school in ons SWV
aangevraagd worden. Uitzondering zijn de Aanvraag Bijzondere groepen (leerlingen met aanwijzing
LWOO, TLV-VSO of OPP) die toelaatbaarheid nodig hebben tot praktijkonderwijs. Die aanvraag voor
een TLV voor PrO kan alleen door het PrO gedaan worden.
De Aanwijzing voor LWOO en de TLV voor PrO zijn de gehele schoolloopbaan in het VO geldig.
De Aanwijzing voor LWOO en de TLV voor PrO zijn in heel Nederland geldig. Bij verhuizing hoeft geen
nieuwe aangevraagd te worden; ook niet als een SWV andere dan de landelijke criteria toepast.
De aanvraag voor een Aanwijzing voor LWOO of een TLV voor PrO kan het gehele jaar door worden
gedaan. Telling voor de bekostiging vindt uitsluitend plaats op 1 oktober.
Nieuw is dat de aanvraag en het besluit over de toewijzing van LWOO en PrO met ingang van 1-8-2016
weliswaar het gehele jaar kan plaats vinden, maar dat een hersteltelling van de 1 oktobertelling tot 15
november niet meer kan worden gedaan.
De RVC-beschikkingen die vóór 1-1-2016 zijn afgegeven blijven onverkort geldig.
Van de site www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl :
o Het schooladvies is leidend voor toelating tot vmbo, havo en vwo. De indicatiestelling voor
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) staat hier los van. Sommige basisscholen geven het
schooladvies ’VMBO met LWOO’. Het tweede gedeelte van dit advies – ‘met LWOO’ – is geen
onderdeel van het schooladvies. Het is een constatering over de ondersteuning die deze leerling
naar verwachting nodig heeft na plaatsing op de betreffende schoolsoort. Het is dus niet zo dat
het basisonderwijs bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO. Het uiteindelijke
besluit over toewijzing van LWOO-bekostiging ligt bij het samenwerkingsverband.
o Het praktijkonderwijs is wel een eigen schoolsoort waar een leerling een schooladvies voor kan
krijgen. Om daadwerkelijk toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs, is een indicatiestelling
nodig. Het praktijkonderwijs is in de nieuwe wetgeving daarom uitgezonderd van het leidende
karakter van het schooladvies. Het is dus niet zo dat het basisonderwijs via het schooladvies
bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Voor de toelating tot het
praktijkonderwijs geldt dezelfde werkwijze als voorheen. Het uiteindelijke besluit voor de
toelating tot praktijkonderwijs ligt bij het samenwerkingsverband.
o Mag een VMBO-school een leerling met schooladvies VMBO weigeren, omdat de leerling een
indicatie voor PrO heeft gekregen en een schooladvies voor VMBO? Nee dit mag niet. Als een
leerling een VMBO-advies heeft gekregen van de basisschool, maar van het samenwerkingsverband een PrO-indicatie krijgt, dan kan de leerling door de ouders op het VMBO worden
aangemeld. In dat geval is het schooladvies leidend en laat de VMBO-school de leerling toe. De
ouders kunnen er wel voor kiezen om de leerling op het PrO aan te melden waar de leerling ook
toelaatbaar is.
Indien een leerling een PrO-indicatie heeft, heeft de leerling een ondersteuningsbehoefte.
Wanneer de leerling wordt aangemeld bij een VMBO-school, heeft de school zorgplicht en kijkt of
ze zelf de juiste ondersteuning kan bieden. Indien de leerling LWOO wordt aangeboden, kan de
school de leerling met een PrO-indicatie inschrijven als LWOO-leerling. Daar hoeft geen aparte
LWOO-indicatie voor te worden aangevraagd. Kan de school de leerling niet de juiste
ondersteuning bieden, dan zorgt de school er in het kader van de zorgplicht voor dat de leerling
op een andere passende plek binnen het samenwerkingsverband kan worden toegelaten.

Info omtrent aanvragen LWOO & PrO – SWV F-N

versie december 2016

6

