Onderwerp: wijziging leerwegondersteunend onderwijs
Geachte directeur basisonderwijs,
Geachte bestuurder basisonderwijs,
Geachte leerkracht groep 7 en 8 basisonderwijs,
Geachte intern begeleider,
Geachte deskundige bevoegd gezag,

Graag informeer ik u over het volgende.
Wijziging lwoo vanaf 1 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 is er een wijziging in het leerwegondersteunend onderwijs binnen het
samenwerkingsverband VO De Langstraat.
Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs verandert niet in 2019.
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Leerwegondersteunend onderwijs vervalt met ingang van 1 januari 2019. Het
samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting out. De ondersteuning wordt vanaf 1 januari 2019
op alle vmbo scholen binnen het samenwerkingsverband aangeboden.
Wat is lwoo?
Leerwegondersteunend onderwijs is onderwijs met extra ondersteuning aan vmbo leerlingen met
een leerachterstand op minimaal twee leergebieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee
groepen. Leerlingen moeten voldoen aan vastgestelde criteria.
- lwoo type 1: een IQ binnen de bandbreedte 75 tot en met 90 én een leerachterstand (LA) van 0,25
tot 0,50 op twee van de vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk
rekenen), waarbij de combinatie van alleen spelling en technisch lezen niet voldoende is.
- lwoo type 2: een IQ hoger dan 90 met leerachterstanden en sociaal-emotionele problematiek.
Welke scholen boden lwoo tot 1 januari 2019?
Het samenwerkingsverband had in 2018 alleen nog lwoo type 1. Leerlingen kwamen in aanmerking
voor deze ondersteuning indien ze een lwoo indicatie hadden. Hiermee kregen deze leerlingen
binnen de vmbo basisberoepsgerichte leerweg en de vmbo kadergerichte leerweg extra
ondersteuning op de volgende scholen:
- SG de Overlaat
- Prinsentuin Andel
- Willem van Oranje college Wijk en Aalburg
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De lwoo gelden type 2 voor de leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg (gt) kwamen in
2018 ten goede voor ondersteuning aan alle vmbo gt leerlingen op de scholen van het
samenwerkingsverband.
Wat verandert er op de vmbo scholen binnen samenwerkingsverband VO De Langstraat?
Vanaf 1 januari 2019 komen de lwoo middelen ten goede aan alle vmbo leerlingen. De drie vmbo
afdelingen van OMO Scholengroep De Langstraat bieden deze ondersteuning nu ook. Concreet is er
nu sprake van ondersteuning voor de voormalige lwoo leerlingen op de volgende scholen:
- Van Haestrechtcollege
- d’Oultremontcollege
- Walewyc Mavo
- SG de Overlaat
- Prinsentuin Andel
- Willem van Oranje college Waalwijk en Wijk en Aalburg
Wat verandert er voor u?
Door onze keuze voor ‘opting out’ hoeft u niet langer aan te geven of een leerling in aanmerking
komt voor lwoo. SWV VO De Langstraat verstrekt vanaf 1 januari 2019 geen aanwijzingen lwoo meer.
Wel blijft het van belang te weten welke ondersteuning een leerling nodig heeft. U bent vast al ver
gevorderd in het opstellen van adviezen voortgezet onderwijs, die u in februari 2019 met de ouders
van de leerlingen bespreekt. U kunt uw advies dit jaar conform de route op de POVO placemat
formuleren. De werkgroep POVO zal de placemat later aanpassen en de nieuwe placemat wordt een
jaar later voor de inschrijving van schooljaar 2020-2021 van kracht.
Vmbo advies?
Leerlingen met een vmbo advies kunnen zich aanmelden op alle scholen voor vmbo die het
betreffende vmbo niveau aanbieden.
Hoe schrijven scholen voor voortgezet onderwijs in?
Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een Schoolondersteuningsplan dat te vinden is op de
website van de school. Als ouders een leerling aanmelden en de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de leerling binnen de mogelijkheden van de school past, schrijft de
school de leerling in. Het onderwijskundig rapport van de basisschool is hierbij een belangrijk
instrument voor het voortgezet onderwijs. Met deze waardevolle informatie kan een school recht
doen aan hetgeen een leerling nodig heeft en zorgen voor een soepele start in het grootschaligere
voortgezet onderwijs. Soms is het onderwijsniveau wel passend, maar is de ondersteuningsbehoefte
groter dan hetgeen waarin de school kan voorzien. Op dat moment heeft de school voor voortgezet
onderwijs zorgplicht en gaat deze school in samenwerking met de basisschool en de ouders op zoek
naar een geschikte onderwijsplek voor de leerling.
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Preventief
Samen willen we zorgen voor het beste onderwijs voor alle leerlingen. Het is ons bekend dat het
basisonderwijs al in groep 7 in gesprek gaat met ouders en ondersteuners als het gaat om leerlingen
voor wie de overstap naar het voortgezet onderwijs mogelijk problematisch zou kunnen zijn. Ouders
waarderen het dat ze ruim de tijd hebben om zich te oriënteren op de mogelijkheden binnen het
voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs gaat graag met hen en/of u in gesprek over de
overstap. Het recente document van de werkgroep POVO getiteld ‘notitie overgang PO VO leerlingen
met extra ondersteuningsbehoefte’ (zie bijlage) biedt daarbij ondersteuning.
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief over leerweg ondersteunend onderwijs? U kunt
contact opnemen met het samenwerkingsverband of met een van de scholen voor vmbo.
Met vriendelijke groet,

Marijke van der Meer
Directeur samenwerkingsverband VO De Langstraat

Bijlage: notitie overgang PO VO leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
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