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AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN 
LEERWEGONDERSTEUNING 
 
De wet 
Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs 
(pro) onderdeel van passend onderwijs. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden 
verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig 
hebben. De taakstelling van de RVC wordt per 1 januari 2016 overgenomen door het 
samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden wijzen lwoo en pro voorlopig nog toe aan de 
hand van de landelijke criteria voor lwoo en pro. De verwijzing naar lwoo of pro blijft daarbij geldig 
voor de duur van de schoolloopbaan. Ook de lwoo-licenties blijven nog even behouden. Op 1 
augustus 2018 worden de landelijke criteria en de duur van de toewijzing van lwoo waarschijnlijk 
losgelaten, evenals de lwoo-licenties. Op termijn worden ook de criteria voor pro losgelaten. 
Vooralsnog is hier geen datum van bekend.  Samenwerkingsverbanden kunnen vooruitlopen op het 
landelijk loslaten van criteria, duur en licenties voor leerwegondersteuning, via de zogenoemde 
‘opting out’.  
Per samenwerkingsverband is een maximumbudget vastgesteld voor lwoo en pro. Dit budget is 
vastgesteld op het percentage lwoo- en pro-leerlingen in het samenwerkingsverband op 1 oktober 
2012. Bij overschrijding van het budget wordt deze verrekend met de gelden voor lichte 
ondersteuning en daarna  met de lumpsum van alle scholen. Een eventueel overschot wordt 
toegevoegd aan het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband.   
 
Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning in het SWV ROOS  VO. 
Het SWV heeft gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheden voor ‘opting out’. Het SWV 
hanteert vanaf 1 januari 2016 daarom de landelijk vastgestelde criteria en instrumenten (zie hiervoor 
de Algemene Maatregel van Bestuur, Staatsblad 2015 nummer 273). De beschikking voor een 
toelaatbaarheid in het praktijkonderwijs en een aanwijzing voor leerwegondersteuning worden 
afgegeven door de directeur van het SWV. De scholen binnen het SWV voor leerwegondersteuning 
en praktijkonderwijs doen een aanvraag voor leerwegondersteuning of pro bij het SWV met 
onderbouwing van een dossier.  
 
Uitgangspunten in het SWV 
Bij de inpassing van leerwegondersteuning en praktijkonderwijs binnen het SWV Roos VO wordt 
uitgegaan van onderstaande uitgangspunten; 
- Aanvragende scholen hebben al jarenlange ervaring in het aanleveren van gegevens ter beoordeling 
of een leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Aanvragen die worden gedaan worden door het 
SWV dan ook beschouwd als professioneel, betrouwbaar en integer. 
- Het SWV is en blijft een kleine organisatie, waardoor taken en verantwoordelijkheden goed 
verdeeld dienen te worden. De scholen voor leerwegondersteuning en praktijkonderwijs krijgen 
hierdoor een belangrijke rol in het aanleveren van dossiers. 
 
Werkwijze behandeling aanvraag leerwegondersteuning 
Uitgaande van de hierboven beschreven uitgangspunten, wordt in het SWV de volgende werkwijze 
gehanteerd: 

1. De aanvragende school maakt de dossiers ter beoordeling in orde. Voor inhoud en eisen aan 
het dossier zie bijlage. 

2. De orthopedagoog van het SWV plant een zitting met de orthopedagoog van de aanvragende 
school ter bespreking van de dossiers.  
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a. De school maakt voor de bespreking een selectie van de dossiers. Dossiers die zonder 
twijfel voldoen aan de criteria worden gebundeld. Deze worden door de 
orthopedagoog van het SWV enkel steekproefsgewijs gescreend en daarna beschikt 
door de directeur van het SWV. 

b. Onderstaande dossiers worden samen doorgesproken: 
- Dossiers waarbij IQ ligt tussen de 75-80 
- Dossiers waarbij de onderlinge criteria strijdig zijn.  

Naar aanleiding van dit overleg zijn drie stappen mogelijk: 
1. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen tot 

overeenstemming dat de leerling is aangewezen op lwoo. De directeur van het 
SWV geeft de beschikking af. 

2. De aanvragende school en de orthopedagoog komen tot overeenstemming dat 
de aanvraag niet voldoet aan de criteria en dat een aanwijzing voor lwoo niet  
afgegeven gaat worden. 

3. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen niet tot 
overeenstemming waarna de aanvraag wordt voorgelegd aan de 
Adviescommissie van het SWV. 

    3. In de Adviescommissie lwoo / pro worden alle twijfelgevallen van de drie scholen voor 
leerwegondersteuning na bestudering door alle betrokkenen gezamenlijk besproken. Deze 
adviescommissie bestaat uit: 

  - Orthopedagoog van het SWV 
- Orthopedagoog van het Da Vinci College 
- Orthopedagoog van het Markland College  
- Deskundige van het Prinsentuin 

Bij het bespreken van twijfelgevallen kunnen aspecten als leerbaarheid, zelfvertrouwen, 
kwetsbaarheid enz. mede een rol spelen bij de besluitvorming. 

4.  Indien de mening van de commissie na bespreking verdeeld blijft, zal de directeur van het 
SWV hierin een definitieve beslissing nemen. 

 
Werkwijze behandeling aanvraag praktijkonderwijs 
Uitgaande van de hierboven beschreven uitgangspunten, wordt in het SWV de volgende werkwijze 
gehanteerd: 

1. De aanvragende school maakt de dossiers ter beoordeling in orde. Voor inhoud en eisen aan 
het dossier zie bijlage. 

2.    De orthopedagoog van het SWV plant een zitting met de orthopedagoog van de aanvragende     
school ter bespreking van de dossiers.  

a.  De school maakt voor de bespreking een selectie van de dossiers. Dossiers die zonder 
twijfel voldoen aan de criteria worden gebundeld. Deze worden door de orthopedagoog 
van het SWV enkel steekproefsgewijs gescreend en daarna beschikt door de directeur 
van het SWV 
b.  Onderstaande dossiers worden samen doorgesproken: 

- Dossiers waarbij IQ ligt tussen 55 - 59 
- Dossiers waarbij IQ ligt tussen de 75-80 
- Dossiers waarbij de onderlinge criteria strijdig zijn.  

Naar aanleiding van dit overleg zijn drie stappen mogelijk: 
1. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen tot de 

conclusie dat de leerling een TLV voor pro onderwijs moet krijgen. De 
directeur van het SWV geeft de beschikking af. 
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2. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen tot de 
conclusie dat de leerling geen TLV voor pro krijgt. 

3. De aanvragende school en de orthopedagoog van het SWV komen niet tot 
overeenstemming. De aanvraag wordt voorgelegd aan de Adviescommissie. 

    3. In de Adviescommissie lwoo / pro worden alle twijfelgevallen van de drie lwoo scholen en de 
school voor praktijkonderwijs na bestudering door alle betrokkenen, gezamenlijk besproken. 
Deze adviescommissie bestaat uit: 

  - Orthopedagoog van het SWV 
- Orthopedagoog van het Da Vinci College 
- Orthopedagoog van het Markland College  
- Deskundige van het Prinsentuin 

Indien het dossiers betreffen voor toelaatbaarheid  binnen het praktijkonderwijs, die aan de 
ondergrens van praktijkonderwijs liggen, kan een deskundige vanuit de Kameleon gevraagd 
worden om zitting te nemen in de Adviescommissie. 

Bij het bespreken van twijfelgevallen kunnen aspecten als leerbaarheid, zelfvertrouwen, 
kwetsbaarheid enz. mede een rol spelen bij de besluitvorming. 
4.  Indien de mening van de commissie na bespreking verdeeld blijft, zal de directeur van het 

SWV hierin een definitieve beslissing nemen. 
 
Voor het aanvragen van pro beschikkingen voor bijzondere groepen leerlingen, volgt het SWV de 
bepalingen uit de Algemene Maatregel van Bestuur zoals opgenomen in het Staatsblad (2015-273 
artikel 15e). De aanvragen voor bijzondere groepen leerlingen lopen via het bevoegd gezag van de 
school voor praktijkonderwijs. 
 
Tijdpad 
De wet op passend onderwijs geeft aan dat scholen binnen zes weken na een aanmelding op hun 
school, uitsluitsel moeten geven over de toelating. Eenmalig kan dit verlengd worden met een 
periode van 4 weken. Voor de toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs en aanwijzingen 
leerwegondersteuning, houdt dit in dat binnen een periode van tien weken na aanmelding, een 
dossier volledig doorlopen dient te zijn. Per schooljaar zal een nader uitgewerkt tijdpad verspreid 
worden over de scholen met specifieke data voor overleg op de scholen en planning van de 
adviescommissies. 
 
De volgende stappen worden in de jaarlijkse planning van maart tot en met september opgenomen: 
 
Maart  Scholen inventariseren aanmeldingen en maken dossiers in orde 
 Orthopedagoog SWV heeft overleg met de orthopedagoog van de 

aanvragende school 
 Er wordt een Adviescommissie gepland ter bespreking van de twijfelgevallen, 

waarna tlv, dan wel aanwijzing lwoo wordt afgegeven. 
 

Wanneer scholen worden geconfronteerd met aanmeldingen op hun school na de zomervakantie, 
wordt gewerkt volgens een spoedprocedure. Per schooljaar wordt deze nader uitgewerkt in data en 
verspreid onder de scholen. In de laatste week van september vindt nog een zitting plaats van de 
Adviescommissie voor de nagezonden dossiers. Bovenstaande stappen worden dan in een versneld 
tijdsbestek doorlopen. Dossiers voor lwoo die pas na de laatste deadline in orde kunnen worden 
gebracht, kunnen niet meer tijdig behandeld worden door het SWV.  Scholen zullen in dat geval de 
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extra ondersteuning die de leerling nodig heeft moeten bekostigen uit de gelden voor lichte 
ondersteuning. 
Tussentijdse aanmeldingen voor het praktijkonderwijs kunnen na contact met de orthopedagoog van 
het SWV met elkaar worden doorgesproken. Indien nodig kan de adviescommissie gevraagd worden 
een extra zitting te plannen. 

 
Bezwaar 
Indien scholen in beroep willen tegen een besluit van het SWV, dient het bezwaar door de 
aanvragende school eerst besproken te worden met het SWV voordat een procedure bij de 
geschillencommissie in gang wordt gezet. Uitgangspunt hierbij is dat in eerste instantie er vanuit 
wordt gegaan dat gezamenlijk gezocht kan worden naar een oplossing, dan wel een dossier met 
onderbouwing van nieuwe gegevens opnieuw aan de commissie kan worden voorgelegd.  
 
Dossiers 
De dossiers voor een aanvraag TLV praktijkonderwijs of een aanwijzing voor leerwegondersteuning, 
worden binnen het SWV voor een periode van 3 jaar bewaard. 
 
Financiën inpassing lwoo en pro 

De onderstaande bedragen zijn ontleend aan de in december 2014 vastgestelde begroting door het 
bestuur op basis van de huidige prognose leerlingaantallen. Recente bestuursbesluiten zijn hier nog 
niet in verwerkt. 

Lichte ondersteuning lwoo 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Inkomsten via DUO, 1) 1.827.918 3.135.195 3.093.978 3.041.943 3.004.398 
Afdracht via DUO 2) -/- 1.822.450 -/- 3.045.275 -/- 2.902.800 -/- 2.824.558 -/- 2.795.858 
Resteert 5.468 89.920 191.178 217.835 208.540 
 

Lichte ondersteuning pro 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Inkomsten via DUO 3) 619.553 1.062.640 1.048.670 1.031.034 1.018.308 
Afdracht via DUO 4) -/- 686.408 -/- 1.121.692 -/- 1.036.958 -/- 999.717 -/- 991.517 
Resteert -/- 66.855 -/- 59.051 11.712 31.317 26.791 
 

Regionale ondersteuning 5) 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
Inkomsten via DUO 6) 721.441 742.420 732.660 720.338 711.447 
Verevening -/- 8.631 -/- 2.539 0 0 0 
Verdeling over scholen door 
samenwerkingsverband 
conform bestuursbesluiten 

-/- 762.529 -/- 801.517 -/- 796.735 -/- 792.748 -/- 784.503 

Resteert -/- 49.719 -/- 61.636 -/- 64.075 -/- 72.410 -/- 73.056 
 

Aan de begroting liggen leerlingenprognoses ten grondslag waarbij rekening is gehouden met een 
daling van het aantal pro en lwoo leerlingen. De vraag is of deze daling gerealiseerd wordt. Mocht dit 
niet zo zijn dan kan dit een negatief effect hebben op het resultaat. Bovenstaande cijfers vormen 
slechts een deel van de totale begroting en moeten daarom in samenhang met de totale 
meerjarenbegroting worden gezien. 



 

 
 

5 
Aanvulling Ondersteuningsplan paragraaf 9: inpassing lwoo en pro in passend onderwijs (vastgesteld augustus 2015) 

De verdeling van de middelen regionale ondersteuning vindt plaats conform de berekeningswijze              
“bovenschoolse voorziening” met ingang van schooljaar 2015/2016. 

Het samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van de mogelijkheden voor 
‘opting out’. Dit betekent dat de oude systematiek van landelijk vastgestelde criteria en 
instrumenten wordt voorgezet. In deze oude systematiek is geen sprake van groeibekostiging en 
derhalve zal dit ook niet worden toegepast in de nieuwe situatie.  

Het beoogde resultaat van de inzet van de middelen lwoo en pro is dat een leerling een diploma 
haalt binnen de daarvoor gestelde norm (lwoo), dan wel een passende plek in de samenleving vindt 
(pro). 1) 

1) Wettelijk vastgesteld bedrag € 4.100 per ll. x vastgesteld deelname percentage lwoo per 1okt. 2012 x 
prognose totaal aantal leerlingen VO samenwerkingsverband 

2) Vastgesteld bedrag van € 4.100 per leerling x verwacht werkelijk aantal leerlingen lwoo 
3) Vastgesteld bedrag van € 4.100 per leerling x vastgesteld deelname percentage pro per 1okt. 2012 x 

prognose totaal aantal leerlingen VO samenwerkingsverband 
4) Vastgesteld bedrag van € 4.100 per leerling x verwacht werkelijk aantal leerlingen pro  
5) Betreft totale middelen beschikbaar voor lichte zorg, voorheen zorgbudget, rebound en herstart/op de 

rails 
6) Vastgesteld bedrag van € 94 per leerling x prognose totaal aantal leerlingen VO 
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Bijlage: prognose leerlingenaantallen 

 

 

Bijlage: beoordelingscriteria conform Algemene Maatregel van Bestuur (Staatsblad 2015, 273) 

Artikel 15d. Beoordelingscriteria samenwerkingsverband  

1. Een samenwerkingsverband baseert de beslissing op de aanvraag, bedoeld in artikel 10e, vierde lid, en 10g, 
tweede lid, van de wet, uitsluitend op:  

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 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.  indien het een aanvraag voor toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs betreft: de zienswijze van de 
ouders.  

2.  Bij de beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, controleert het samenwerkingsverband of 
het bevoegd gezag voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met d, de jaarlijks 
voor 1 oktober bij ministeriële regeling vastgestelde screenings- of testinstrumenten, heeft gebruikt. 
De testinstrumenten voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, worden 
toegepast onder verantwoordelijkheid van een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch 
geschoold orthopedagoog.  

3. 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 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.  

4. Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor praktijkonderwijs uitsluitend toe, indien de 
leerling:  

a. een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80, en  

Leerlingen 1-okt-11 1-okt-12 1-okt-13 1-okt-14 1-okt-15 1-okt-16 1-okt-17 1-okt-18 1-okt-19 1-okt-20
VO overige 6.998          6.949            6.804          6.884          6.845          6.908          6.780          6.695          6.609       6.525       
leerlingen PrO 235              262                283              284             287             264             245             243             241           239           
leerlingen LWOO 790              773                793              793             762             729             693             686             679           672           
totaal VO 8.023          7.984            7.880          7.961          7.894          7.901          7.718          7.624          7.529       7.436       
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b. 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.  

5. Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor leerwegondersteunend onderwijs uitsluitend toe, 
indien de leerling:  

a.  1° een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 75 tot en met 90, en  
2°  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° een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 91 tot en met 120, en  

2° een leerachterstand heeft op tenminste 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.  

6. Voor 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 een leerling 
toelaatbaar worden verklaard tot praktijkonderwijs of aangewezen worden op het 
leerwegondersteunend onderwijs, afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering, 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.  
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