
 
 

Tilburg 28 augustus 2019 
Betreft: Informatie over aanwijzing LWOO en PRO (praktijkonderwijs) 

 

Vanaf schooljaar 2020 kiest het samenwerkingsverband Portvolio voor de zogenaamde ‘opting out lwoo’ 

en gaan wij over op populatiebekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs. Omdat we de nodige  

vragen kregen over de procedure LWOO aanwijzing;  hierbij een korte toelichting. 

 

 
1. DE INDIVIDUELE LWOO INDICATIE STELLING VERVALT 

Leerlingen die dit schooljaar (2019-2020) gestart zijn op het VMBO, werden nog op individuele basis nog 

aangewezen voor LWOO. Dat is inmiddels in zijn geheel afgewikkeld zoals we gewend waren.  

Leerlingen die een start maken op het vmbo in het schooljaar 2020-2021 hoeven (i.v.m. de overgang naar 

populatie bekostiging) niet meer individueel geïndiceerd te worden. 

Wat betekent dit voor de basisscholen? 

 Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is het afnemen van een 

intelligentietest of drempelonderzoek niet meer nodig voor leerlingen die naar het vmbo gaan. Een 

aanvraag voor leerwegondersteuning hoeft niet meer te worden gedaan en dus ook niet meer geadviseerd 

te worden in groep 8. Een afname van onnodige bureaucratie. 

 Een actueel overzicht (leerlingvolgsysteem) van met name de leerachterstanden en sociaal-emotionele 

behoeften blijft belangrijk, zodat de vmbo scholen kunnen zien op welke gebieden extra ondersteuning 

wenselijk is. Tevens blijft het belangrijk om in het digitaal overdrachtsdossier duidelijk aan te geven welke 

didactische leerresultaten de leerling heeft en op welke leer- en ontwikkelingsgebieden leerlingen 

ondersteuning kunnen gebruiken. Op die manier worden de (extra) ondersteuningsbehoeften  van de 

leerling in beeld gebracht. Op basis van de aangeleverde informatie van de basisschool in combinatie met 

de informatie van de ouders maken vmbo scholen keuzes voor plaatsing van leerlingen in de 

groepsarrangementen met (leerweg) ondersteuning.  

 

2. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING VOOR PRAKTIJKONDERWIJS PRO BLIJFT NODIG 

De indicering en toewijzing voor praktijkonderwijs (Praktijkonderwijs PRO Tilburg) blijft onveranderd. Het SWV 

Portvolio blijft de landelijk geldende eisen en criteria voor PRO volgen en de toelaatbaarheidsverklaring (TLV 

PRO) voor praktijkonderwijs afgeven volgens de gebruikelijke en eerder gestandaardiseerde werkwijze (zie 

hiervoor ook de website van het SWV). 

Wat betekent dit voor de basisscholen? 

 Voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan en een TLV PRO nodig hebben, blijven de huidige 

indicatiecriteria gelden. Daarvoor is o.a. een recent intelligentieonderzoek nodig en een overzicht van 

didactische leerachterstanden van de leerling. Scholen vragen de TLV PRO bij het SWV aan. 

 

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met ons secretariaat: mevrouw Germa Barten. 

Zodra Portvolio de details verder heeft uitgewerkt, zal een tweede informatiebrief volgen.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Jos Gerards Directeur a.i.  
SWV Portvolio  Ringbaan Oost 240 
5018 HC TILBURG  013-2100140 


