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Tips vanuit het 
secretariaat lwoo/pro: 



Start procedure in OT! 
Zet de ll.en in OT en meldt voor 15 
november  
Bij een ontbrekend geldig IQ , zorg dat dit er 
is voor 1 januari is. 
 
Wij hebben als doel:  Ll. en die in het VO een 
versterkte aanpassing van het onderwijs vragen 
(afgestemd op hun onderwijsbehoeften) moeten 
tegelijk met de reguliere aanvragen weten dat ze 
worden toegelaten.  
 



De definitieve Aanvragen LwOO of PrO: 
Leerachterachterstanden: 
 Onze aanvullende adviezen betreffen vaak: 
. Onvolledige schoolcarrière, altijd 6 jaar invullen ook al 
eerder of geen onderwijs. Dl altijd >50!!! 
 

. We treffen toetsen uit vorig schooljaar als de meest recent 
toetsen aan in OT.  
Er moeten altijd bij definitief zetten recente toetsen 
(adaptief) afgenomen zijn en altijd  van dit schooljaar. 
September 2014 is de oudst mogelijke datum bij 
leerachterstanden. 
. Inzichtelijke vakken zeker adaptief! Is CITO LOVS. M7 bij 
LwOO en wanneer de ll functioneert op de grens regulier 
VMBO en LwOO-VMBO. 
.Adaptief niveau  M6 is bij twijfel tussen PrO en LwOO  
(functioneren tussen groep 5-6)  
Let op,  zeker alle vakken goed adaptief toetsen wanneer IQ 
lager is dan 80. 
 



dmt 

 

 Technisch lezen ook in groep 
8 testen! 

 Bij gebruik voor LwOO-Pro 
altijd kaart 1 + 2 +3 

 Alleen kaart 3 staat gelijk 
aan: geen score. Dan komt 
aanvraag terug en staat de 
procedure stil. 

. 

 

Altijd kaart 1 + 2 +3 

 

 

 
 



Vroeg geteste jonge leerlingen.  
dl 51   dle 39   dan la: 23,5% is regulier VMBO 
dl 52   dle 39   dan la   25,0    is LwOO VMBO 
  
dl 51-55 is dle 42  minder dan 25,0% dus regulier 
VMBO 
dl 56 en hoger dan wordt dle 42  meer dan 25% dus 
weer binnen criteria LwOO  
Test moment effect aan de orde bij grens LwOO – PrO 
Hoe vroeger getest, een lage dl, dan heeft de leerling snel 
minder achterstand dus nog net LwOO,  terwijl u met een 
januari test afname, bij stilstand, eerder een PrO score 
hebt.  Voorbeeld: 
dle 29  is bij dl  51-57  een LwOO score maar vanaf dl 
58 een PrO score  
Bij deze grens situaties vragen we regelmatig dus 
één of meer nieuwe adaptief af te nemen toetsen 

wanneer in de motivering duidelijk wordt 
aangemeld voor LwOO 



Leerachterstanden toetsen en stevige 
dyslexie:  
• bij LOVS altijd 2 toetsen en op 2 niveaus. 
• In dien gebruik drempelonderzoek dan zonder aanpassingen 

laten maken.  (nooit hulpmiddelen / voor lezen etc.) 
 

• Bij CITO LOVS is wel voor lezen te benutten maar dan wel 
altijd een toetsscore bijvoegen zonder voorlezen: 
- laat op het behaalde niveau een toets met de te hanteren 
dyslexie hulpmiddelen maken bijv. voorlezen. 
- laat eveneens de toets van het jaar ervoor 
zelfstandig maken. 

•  Meldt in het motivatie vak de beide  scores en licht de 
gehanteerde afname wijze nader toe.  

• In OT in het vak leerling gegevens didactisch: neemt u de 
zelfstandig gemaakte toets  met scores op. Het SWV weegt 
dan beide scores. 



Leerachterstanden het meest bepalend! 
 

• Zijn er geen twee leerachterstanden waarvan 
tenminste 1 bij een inzichtelijke vak, dan wordt 
het geen aanwijzing LwOO.  
 

• Leerachterstanden dus het zwaarste criterium. 
Bepaal daarom ook de la met LOVS toetsen en 
op adaptieve wijze. 
 

• Voorbeeld: LL met stevige Seo problemen, IQ 86 
maar geen twee la binnen LwOO criteria krijgt 
van het SWV geen LwOO beschikking. 
 
 



Intelligentie 
Nio  heeft een categorie IV score, dus is het SWV 
gerechtigd toch een individueel onderzoek te 
vragen. Dit is het geval bij scores die maken dat 
SWVmoet beslissen op basis van de beleidsruimte.  
(is vaak bij tegenstrijdige scores).  
Vandaar dat we vroeg in het traject adviseren over 
het testgebruik.  
Nio is nl. niet in alle gevallen een geschikte 
IQ test: In aantal situaties is het altijd 
verstandig voor WISC IQ test te kiezen. 
bij stevige ADHD 
bij forse concentratie problemen 
bij zwaardere dyslexie 
erg laag functioneren  (bl gr 5 en toch door andere la scores denk je 
aan LwOO) 
Groepstest kent geen afbreek regels zoals individueel onderzoek 



Een half afgenomen IQ test is voor 
LwOO of Pro aanvraag gelijk aan 
geen IQ!!  
 
Bij dyslexie procedure kiest men regelmatig 
voor gedeeltelijke IQ test. Dit is nooit 
toereikend voor LwOO of PrO en moet er 
opnieuw een hele test worden afgenomen.  
 
Voorkom dit!! Is een ll in de VO dyslexie 
procedure en is er kans op LwOO? Zorg dan dat 
er meteen een complete IQ test wordt 
afgenomen! 



Seo bij IQ boven de 90, maar weer niet hoger dan 
IQ 120!  
 
Een leerling met een IQ 120 of hoger kan geen LwOO 
beschikking krijgen.  
Een IQ tussen 91-119, dit kan voor een LwOO aanvraag 
wel geneutraliseerd worden, naar binnen de LwOO 
criteria. 
 Dit kan met een Seo rapport van een bevoegd 
deskundige  (BIG geregistreerde professional). De slot 
conclusie van zo’n rapport moet aangeven welke seo 
factoren nu om een LwOO aanpak vragen. (mede een 
verklaring geven voor de grote leerachterstanden ondanks 
IQ boven de 90)  
 
Een rapport gebaseerd op instrumenten van de Seo lijst: 
Bij BL  > dle 40 dan ook vragenlijsten hanteren die 
door ll zelf worden ingevuld. 



Bij BL dle <40 dient de deskundige zich te 
baseren op ingevulde vragenlijsten door 
leerkracht en ouders en op zijn observaties.  
(ll. Lijsten dan niet hanteren, nl daarvoor 
een te beperkt BL vermogen) 
Twijfel, vraag neem contact op met het 
secretariaat lwoo/pro! 
  
Secretariaat even meekijken? Zet OKR van 
de leerling op definitief 
  
 



Vragen?  
Mail ze aan: ctamhr@onderwijsadvies.nl  
of telefonisch 0182 556414 (Linda de Wette) 0182 
556492 (Anja Veldman)  

mailto:pclswvmhr@onderwijsadvies.nl

