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Dit document vervangt het document overstap van PO-VO 2020-2021

Belangrijk: Wijziging aanvraag aanwijzing LWOO/TLV-PrO
In tegenstelling tot voorgaande jaren vraagt het primair onderwijs geen aanwijzing LWOO/TLV-PrO meer
aan bij de AT-VO. We volgen hiermee de overheidsregels, waarbij geldt dat volgens de wettelijke criteria
alleen een VMBO-school een aanvraag kan indienen voor LWOO en een Praktijkschool een
toelaatbaarheidsverklaring PrO.

Versie oktober 2021

Deelname aanvullend onderzoek, aanbod vanuit SWV-VO (NIO/NPV-J)
Afname drempelonderzoek
en/of recente LVS toetsen

Minimaal 2 leerachterstanden
≥ 25% waarvan 1 op BL of IR
achterstand BL < 50%

Nee

Ja

Via OSO leerling dossier uploaden in Onderwijs Transparant (OT) (alle LVS
toetsen meenemen), zorgaanmeldformulier (ZAF) aanmaken en profielblad
drempelonderzoek toevoegen.

Indien een leerling op basis van de gegevens in het ZAF in aanmerking komt voor
deelname aan de NIO/NPV-J , stuurt AT-VO een e-mail met een
toestemmingsverklaring voor ouders naar de school. Het ZAF wordt teruggezet
op onvolledig zodat de getekende toestemmingsverklaring van ouders als pdfbijlage kan worden toegevoegd. Na het opnieuw op definitief zetten van het ZAF
volgt per e-mail naar de school een uitnodiging van AT-VO voor deelname aan
het aanvullend onderzoek (NIO/NPV-J).

De AT-VO vult in OT de uitslag van het aanvullend onderzoek in (indien ouders
hiervoor toestemming hebben gegeven). De profielbladen worden afhankelijk
van de wens van ouders per email aan hen verstuurd of als PDF bijlagen aan OT
toegevoegd.

Het OKR kan op definitief gezet worden en het adviesblad met de unieke code
worden aangemaakt, ouders kunnen hun kind aanmelden bij een VO-school

De VO-school kan middels een zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant
een aanvraag indienen voor een aanwijzing LWOO/TLV-PrO

AT-VO neemt binnen 6 weken de aanvraag voor LWOO/PrO in behandeling en
doet binnen 6 weken na indienen van compleet dossier een uitspraak.
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Wettelijke criteria aanwijzing leerweg ondersteunend onderwijs
Het samenwerkingsverband VO wijst de aanvraag voor een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs
(LWOO) uitsluitend toe op basis van onderstaande criteria en de door het bevoegd gezag gegeven
motivering die gebaseerd is op ervaringen met de leerling in het onderwijsleerproces vanuit het primair
onderwijs, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig rapport.

Minimaal 2
Leerachterstanden ≥
25 % waarvan 1 op
begrijpend lezen of
inzichtelijk rekenen.

+

Totaal IQ 75 t/m 90

Of

Minimaal 2
Leerachterstanden ≥
25 % waarvan 1 op
begrijpend lezen of
inzichtelijk rekenen.

Sociaal-emotionele

+

Totaal IQ 91 t/m 120

+

problematiek,
(minimaal 2
signaalscores op SEonderzoek)

Aan te leveren documenten:
Zorgaanmeldformulier (ZAF) in Onderwijs Transparant, als pdf-bijlagen toevoegen:
1. Recente toets gegevens niet ouder dan een half jaar
2. IQ-onderzoek van de leerling niet ouder dan 2 jaar ondertekend door een bevoegd deskundige
3. SE-onderzoek van de leerling niet ouder dan een half jaar (verplicht bij TIQ >90)
4. Recent OPP
5. Recent OKR
6. Handelingsplannen
7. Een motivering waaruit blijkt dat de leerling voldoet aan de voorschriften

Tegenstrijdige scores:
Soms is er bij de aanvraag LWOO sprake van tegenstrijdige gegevens. Zo kan er sprake zijn van een
combinatie van leerachterstanden op LWOO niveau en een totaal IQ op PrO niveau of andersom. In een
dergelijke situatie is een motivatie met een onderbouwing van de aanvraag door het bevoegd gezag van de
aanvragende VO-school noodzakelijk. Middels argumenten geeft de aanvragende school bij strijdige criteria
aan waarom men bij deze leerling kiest voor een aanvraag LWOO.
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Wettelijke criteria aanvraag toelaatbaarheid verklaring Praktijkonderwijs
Het samenwerkingsverband VO wijst de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs
(TLV-PrO) uitsluitend toe op basis van onderstaande criteria:
Minimaal 2 Leerachterstanden ≥ 50 %
waarvan 1 op begrijpend lezen of
inzichtelijk rekenen.

+

Totaal IQ 55 t/m 80

Aan te leveren documenten:
Zorgaanmeldformulier (ZAF) in Onderwijs Transparant, als pdf-bijlagen toevoegen:
1. Recente toets gegevens niet ouder dan een half jaar
2. IQ-onderzoek van de leerling niet ouder dan 2 jaar ondertekend door een bevoegd deskundige
3. Recent OPP
4. OKR
5. Handelingsplannen
6. Een motivering waaruit blijkt dat de leerling voldoet aan de voorschriften
Van bovenstaande criteria kan worden afgeweken indien:
Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs kan tevens een aanvraag voor toelaatbaarheid
tot het praktijkonderwijs bij het samenwerkingsverband indienen voor een leerling voor wie het zorg- en
onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs naar het oordeel van dat bevoegd gezag het beste aansluit bij
de behoeften van deze leerling en die:
Het voorbereidend beroepsonderwijs of het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs bezoekt en op
leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen:
• Met scores op de criteria in het grensvlak van het leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs
• Naar het oordeel van het bevoegd gezag een toegenomen problematiek heeft nadat de
beslissing is genomen dat de leerling op leerwegondersteunend onderwijs is aangewezen
of
• Naar het oordeel van het bevoegd gezag een stapeling van andersoortige problematiek
heeft dan wordt beoordeeld in het onderzoek of de leerling is aangewezen op
leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs, dan wel;
Beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs van een samenwerkingsverband dan wel een ontwikkelingsperspectief en die:
• Voldoet aan het intelligentiequotiëntcriterium of leerachterstandscriterium voor toelating tot het
praktijkonderwijs blijkens gegevens die gebaseerd zijn op screenings- of testinstrumenten.
of
• Naar het oordeel van het bevoegd gezag, ongeacht een dergelijk intelligentiequotiënt of een
dergelijke leerachterstand, een zodanige problematiek heeft dat toelaatbaarheid tot het
praktijkonderwijs geboden is.
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Het samenwerkingsverband VO baseert de beschikking over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs
bij afwijkende criteria uitsluitend op de volgende, bij de aanvraag gevoegde, gegevens:
1. Een kopie van de beslissing dat de leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs, of
een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs.
2. De op schrift gestelde zienswijze en instemming van de ouders.
3. Een motivering van de praktijkschool.
4. Een leerling-dossier dat in elk geval bevat:
•
•
•
•
•

Het ontwikkelingsperspectief of het onderwijskundig rapport over de leerling
Een beschrijving van de activiteiten van het verwijzende bevoegd gezag in het kader van de begeleiding
van de leerling, en van de resultaten van die activiteiten.
Een document dat aangeeft welke externe deskundigen voor advies of hulp zijn ingeschakeld bij de
begeleiding van de leerling.
Een beschrijving van de risico’s die zich naar verwachting zullen voordoen indien de leerling
voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of
voortgezet speciaal onderwijs blijft volgen.
Relevante test- en toets gegevens.
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Toets kalender
datum

Omschrijving

1 oktober

Uiterste datum 1e ronde drempelonderzoek

7 oktober

Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier 1e ronde NIO/NPV-J

4 november

Uiterste datum uploaden door ouders ondertekend
toestemmingsformulier voor 1e ronde NIO/NPV-J (in Onderwijs
Transparant)

9 november

Uitnodigingen voor deelname NIO/NPV-J worden verstuurd

23 november
24 november
25 november

Testdagen 1e ronde NIO/NPV-J

6 t/m 9 december

Uitslagen 1e ronde NIO/NPV-J worden in OT gezet

9 december

Uiterste datum 2e ronde drempelonderzoek

16 december

Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier 2e ronde NIO/NPV-J

13 januari

Uiterste datum uploaden door ouders ondertekend
toestemmingsformulier voor 2e ronde NIO/NPV-J (in Onderwijs
Transparant)

18 januari

Uitnodigingen voor deelname NIO/NPV-J worden verstuurd

1 februari
2 februari
3 februari

Testdagen 2e ronde NIO/NPV-J

13 t/m 16 februari

Uitslagen 2e ronde NIO/NPV-J worden in OT gezet

februari-maart

OKR op definitief zetten in Onderwijs Transparant, adviesblad aanmaken.
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij VO-school

maart tot
1 september

VO school kan aanvraag (met compleet dossier) voor LWOO/TLV-PrO
indienen
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