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Tilburg, 14 januari 2020 
 

 

 

 

Betreft: Informeren LWOO wijziging en Praktijkonderwijsindicatie 
 
In een brief van 28 augustus 2019 hebben we u geïnformeerd dat vanaf schooljaar 2020-
2021 het samenwerkingsverband Portvolio kiest voor ‘opting out lwo’.  Leerlingen die een 
start maken op het VMBO in schooljaar 2020-2021 hoeven in verband met deze overgang 
naar populatie bekostiging niet meer individueel geïndiceerd te worden. 
 
WAAROM OPTING OUT LWO (leerwegondersteuning) 
De vereiste testen en de aanvraagprocedure voor aanwijzing van LWO-leerlingen kostten 
veel tijd, geld en energie van basisscholen, leerlingen en scholen voor voortgezet onderwijs. 
Deze tijd en middelen kunnen beter ingezet worden voor het onderwijs en de begeleiding 
aan de leerlingen in de klas. Daarnaast is het van belang dat alle leerlingen de 
onderwijsondersteuning krijgen die ze nodig hebben, ongeacht of zij binnen de vastgestelde 
criteria vallen of op welk moment zij in de schoolloopbaan ondersteuning nodig hebben. 
Uitgangspunt blijft dat de vorderingen, ontwikkeling en resultaten van de leerling bepalend 
zijn voor de mate waarin ondersteuning geboden wordt.  
 
WAT BETEKENT OPTING OUT LWO 
Tot en met instroom in schooljaar 2019-2020 kon er voor individuele leerlingen op basis van 
criteria een LWO -aanwijzing worden aangevraagd en werd deze voor individuele leerlingen 
toegekend. De aanvragen werden gedaan voor kinderen met bepaalde leerachterstanden en 
evt. bijkomende sociaal-emotionele problematiek.  
Per 1 augustus 2020 kent SWV Portvolio géén individuele aanwijzingen LWO meer. 
Daarmee zijn de criteria, eisen en bijbehorende testen dus niet meer nodig. Scholen 
ontvangen geen LWO middelen meer van DUO op basis van individuele bekostiging, maar 
ontvangen nu de LWO gelden via populatiebekostiging van het samenwerkingsverband.  
Het afschaffen van de toetsingseisen en criteria geeft onze scholen de mogelijkheid om meer 
maatwerk te leveren in het ondersteunen en begeleiden van leerlingen en bovendien 
verminderen we de bureaucratie en testdruk. De focus verschuift van individueel onderzoek 
en aanwijzing naar optimalisering groepsarrangementen LWO. 
 
PRAKTIJKONDERWIJS PRO ONVERANDERD 
De indicering en toewijzing voor praktijkonderwijs (Praktijkonderwijs Tilburg) blijft 
onveranderd. Er is (nog) geen mogelijkheid om de landelijk geldende eisen en criteria los te 
laten.  
Het SWV Voortgezet Onderwijs (Portvolio)  blijft de toelaatbaarheidsverklaring voor 
praktijkonderwijs - die leerlingen toegang geeft tot deze vorm van onderwijs - afgeven 
volgens de gebruikelijke en eerder gestandaardiseerde werkwijze (zie hiervoor ook de 
website van het SWV). 
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LEERWEG ONDERSTEUNING (LWO) OP ONZE VMBO SCHOLEN  
Binnen het SWV Portvolio blijven wij leerweg ondersteuning aanbieden op onze VMBO 
scholen op basis en kader niveau.  
Door het loslaten van de schoollicenties is het bovendien mogelijk om vanaf schooljaar 2020-
2021ook  op alle VMBO TL scholen leerwegondersteuning aan te bieden.  
Kortom onze VMBO scholen zorgen elk afzonderlijk voor een passend aanbod van 
leerwegondersteuning voor leerlingen met een VMBO-advies. Uiteraard gekoppeld aan de 
opleidingen die de school verzorgt, en passend binnen de visie en mogelijkheden van de 
school. 
 
GROEPSARRANGEMENT LWO 
Leerlingen die extra leerwegondersteuning nodig hebben kunnen worden geplaatst in 
kleinere groepen of krijgen soms een mentor toegewezen die meer tijd heeft voor 
groepsbegeleiding en individuele coaching kan bieden. Ook krijgen de meeste leerlingen 
extra taal- en rekenlessen en is naast de docent vaker ook extra assistentie in de lokalen 
aanwezig die individuele begeleiding, groepstraining of op sociaal-emotioneel vlak 
ondersteuning kan verzorgen.  De scholen bepalen zelf welke leerlingen voor deze 
ondersteuning in aanmerking komen en hebben elk op een eigen manier de leerweg 
ondersteuning vorm gegeven. Een uitgebreidere beschrijving hiervan is te vinden in het 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van iedere school. Het SOP is te vinden op de websites 
van de scholen.  
 
 
WAT BETEKENT DIT VOOR 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.  
 

 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.  
 

 Naast het gebruikelijke schooladvies dienen basisscholen de ondersteuningsbehoeften 
van de leerling goed in beeld gebracht te hebben. 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 is het belangrijk om in het digitaal overdrachtsdossier (zie bijlage 1) duidelijk aan 
te geven op welke specifieke leer- en ontwikkelingsgebieden leerlingen ondersteuning 
kunnen gebruiken.  
Dit kunt u in het digitale overdrachtsdossier aangeven middels de beschermende en 
bevorderende factoren van een leerling. Daarbij kunt u de ondersteuningsbehoeften van 
de leerling in beeld brengen volgens de IVO velden. Op die manier kunt u voor de VO 
school duidelijk maken wat de leerling aan extra ondersteuning nodig heeft (zie bijlage 
2).   
Op basis van de aangeleverde informatie van de basisschool in combinatie met de 
informatie van de ouders maken VMBO scholen met ouders afspraken over de te bieden 
(leerweg) ondersteuning.  
Vanaf schooljaar 2020-2021 kan deze informatie door de scholen van  
samenwerkingsverband Plein 013 in de PO-VO module van onderwijstransparant 
worden ingevuld. Voor leerlingen met een OPP volstaat een verwijzing daarnaar. 
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 Het is in algemene zin raadzaam dat de ondersteuningsbehoeften in een vroeg stadium 
bespreekbaar worden gemaakt met ouders, zodat ook ouders bij de aanmelding op de 
school van hun keuze, de juiste informatie over de benodigde ondersteuning kunnen 
aangeven. 

 

 Wanneer een leerling bij het schooladvies in het grensgebied dreigt te vallen tussen het 
VMBO basisberoepsgerichte leerweg en het praktijkonderwijs, zijn onze VMBO scholen 
en school voor praktijkonderwijs altijd bereid om voorafgaand aan schooladvies en 
aanmelding mee te kijken of te overleggen over de meest passende plek/advies voor 
een leerling. Vaak blijkt in die gevallen het afnemen van aanvullend onderzoek wenselijk 
om tot de juiste advisering en plaatsing pro te komen. Gebruik hierbij de vastgestelde 
lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten voor PRO die jaarlijks wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

 

 We hopen hiermee de basisscholen in ons samenwerkingsverband en aangrenzende 
samenwerkingsverbanden voldoende en tijdig te hebben geïnformeerd. Zie het 
schooljaar 2020 – 2021 vooral als een overgangsjaar voor zowel PO als VO en zoek 
waar nodig de onderlinge dialoog om tot een juiste afstemming te komen. 

 

 Mochten er toch nog vragen hierover zijn, kunt u contact opnemen met de brugklas- of 
ondersteuningscoördinatoren van een van de VMBO scholen. 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Jos Gerards 
Directeur a.i. SWV Portvolio  
Ringbaan Oost 240, 5018 HC TILBURG 013-2100140 
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Bijlage 1: Noteren ondersteuningsbehoeften in het digitale overdrachtsdossier naar 

het VO 

 

Belangrijk is dat de basisschool de ondersteuningsbehoeften van de leerling noteert in het 

digitale overdrachtsdossier, zodat duidelijk wordt voor het VO welke ondersteuning deze 

leerling nodig heeft.  

Het overdrachtsdossier is niet bij ieder samenwerkingsverband gelijk. Vandaar dat hieronder 

schematisch wordt aangegeven waar de ondersteuningsbehoeften LWO genoteerd dienen te 

worden door het PO.  

 

Stap 1: noteren van het schooladvies van de leerling 

Stap 2: noteren van de onderwijsbehoeften/ ondersteuningsbehoeften van de leerling 

 

Samenwerkingsverband Noteren 

 SWV Plein013  
 

Onderwijs Transparant 
Bij schooladvies noteren onder: 

- Toelichting  
en/ of bij  

- Aspecten die nog van belang zijn voor de 
toelating en begeleiding 
 

 RSV Breda (waaronder 
basisscholen uit bijv. Dongen, 
Gilze- Rijen) 

Schooladviesfomulier voor regio RSV Breda 
e.o. 
 Bij leerling kenmerken noteren onder: 

- Opmerkingen/ anders namelijk: 
 

 

 SWV de Meijerij ( waaronder 
scholen uit bijv. Haaren, Helvoirt) 

Factoren & onderwijsbehoeften vanuit 
ParnasSys 
Noteren bij notitie onder:  

- Onderwijsbehoeften 
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Bijlage 2 : mogelijk aanbod LWO op de VMBO scholen binnen Portvolio 

 

IVO velden: 

1. Hoeveelheid aandacht en tijd 

 Mentoraat  

 Extra ondersteuning in de groep 

 Extra individuele coaching buiten de groep 

 (RT) extra uren les: bijv. voor  taal, rekenen, Engels 

 Leerlingen met extra ondersteunings-behoeften krijgen een extra lessen.  

 Extra groepstraining; bijv. sova of faalangstreductietraining. 

 

2. Onderwijsmaterialen 

 

3. Ruimtelijke omgeving 

 Kleine groepen (20-22 leerlingen) 

 Time out plek 

 

4. Expertise 

 Extra inzet deskundigen. 

Onderzoek en inzet: 

- Orthopedagoog  

- Schoolpsycholoog  

- Jeugdprofessional 

- Begeleider Passend Onderwijs  

- Ambulant Begeleiders  

 

5. Samenwerking met andere instanties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


