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Heeft u naar aanleiding van deze informatiefolder vragen en/of

opmerkingen, neemt u dan contact op met de VO-school of kijk op onze

website www.swv2301.nl/cvt/faq-nieuwe-werkwijze-voormalig-lwoo.html.
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Vanaf 1 januari 2017 geeft het SWV 23-01 VO geen

LWOO-indicaties meer af



Geen beschikking LWOO meer in SWV 23-01 VO per 1 januari 2017

Per 1 januari 2016 is leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) onderdeel

van passend onderwijs. Het kabinet heeft het voornemen om in 2018 de

landelijke criteria voor LWOO los te laten. Samenwerkingsverbanden hebben

de mogelijkheid om vooruit te lopen op het loslaten van de landelijk

vastgestelde criteria. Op basis van ervaringen elders in Nederland kiest SWV

23-01 VO per 1 januari 2017 ook voor deze mogelijkheid.

Wat betekent dit?

Het SWV 23-01 VO geeft geen indiceringen meer af. De signalering van

leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte ligt voortaan bij de

deskundigen van de school. In samenwerking met de ouders, het

(speciaal)basisonderwijs en, indien nodig, het expertiseteam van het

samenwerkingsverband, bepalen zij welke ondersteuning de leerling

toegewezen krijgt.

Wat zijn de voordelen?

1. De groep 8-leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben,

komen al vroeg in het schooljaar in beeld. De afspraak is dat de

basisscholen, ouders, en groep 8-leerlingen vroegtijdig weten welke

ondersteuning ze mogelijk nodig hebben in het voortgezet onderwijs

(VO), zodat ze gericht het VO kunnen bezoeken tijdens de open dagen en

gesprekken kunnen voeren met de VO-scholen voorafgaand aan de keuze

voor een VO-school;

2. Het loslaten van de criteria betekent minder testdruk voor leerlingen.

Voorheen moesten leerlingen vaak voor een drempelonderzoek en een

IQ-onderzoek uit de school hetgeen extra spanning gaf. Bovendien is het

bij 8 van de 10 leerlingen die in aanmerking kwamen voor LWOO vooraf

al duidelijk dat ze leerwegondersteuning nodig hebben, dus zijn die extra

tests eigenlijk niet nodig, waardoor voor de scholen sprake is van minder

bureaucratie;

3. Dit alles kan tot meer maatwerk leiden. Er ontstaat ruimte om meer te

kijken naar wat een leerling nodig heeft, de ondersteuning hierop aan te

passen en flexibel in te zetten. Dit spoort met de ontwikkeling van

handelingsgericht werken en past binnen de doelstellingen van passend

onderwijs.

Wat zijn aandachtspunten?

1. Het VO plaatst leerlingen op basis van de didactische gegevens uit het

leerlingenvolgsysteem van de groepen 6 t/m 8 en de adviezen van het

basisonderwijs. Het basisonderwijs is dan ook verantwoordelijk voor het

aanleveren van volledige dossiergegevens, opdat niet alleen juist

geplaatst kan worden maar ook voldoende informatie beschikbaar is over

de ondersteuningsbehoefte van de leerling;

2. Of bij het loslaten van de criteria leerlingen, die nu als LWOO-leerling

geïndiceerd worden, ook minder steun zullen krijgen, is een

aandachtspunt;

3. Het SWV hanteert daarom kwaliteitsindicatoren die in het

Ondersteuningsplan van het SWV 23-01 VO zijn verwoord;

4. Dat de ondersteuning voor (voormalige) LWOO-leerlingen nu onder de

basisondersteuning valt en een ontwikkelingsperspectief (OPP) niet meer

nodig is, vraagt om een herijking van het begrip “basisondersteuning”.

Een werkgroep bestaande uit directeuren en zorgcoördinatoren van de

VMBO-scholen van het SWV 23-01 VO werkt daarom aan een concrete

omschrijving van hetgeen onder basisondersteuning dient te worden

verstaan.

Tot slot

Een aanpassing van plaatsingsadviezen kan aan de orde zijn op basis van Cito-

uitslagen. De VO-scholen ontvangen deze dan ook graag meteen nadat de

Cito-uitslagen bekend zijn. Een vriendelijk verzoek om de informatie uit deze

folder onder de aandacht te brengen van de betrokken collega’s. Heeft u

vragen, neem dan contact op met de VO-school.


