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Aanmeldingsprocedure voor leerlingen vmbo met leerachterstanden  
 

Nieuwe regeling sinds schooljaar 2022-2023 

Tot en met het schooljaar 2021-2022 bestond in Midden-Holland & Rijnstreek het arrangement lwoo 

voor leerlingen vmbo met een ondersteuningsbehoefte op leerachterstanden. Dit arrangement sloot 

aan bij de landelijke regeling lwoo. Met ingang van schooljaar 2022-2023 worden de financiële 

middelen hiervoor niet meer per leerling afgegeven, maar door middel van populatiebekostiging 

voor álle vo-scholen met vmbo-basis en/of -kader in de regio.  

 

Hierdoor verandert de overstapprocedure voor deze leerlingen enigszins. We gebruiken voortaan 

zoveel mogelijk de term ‘leerlingen vmbo met leerachterstanden’. In OT kunnen we dit helaas niet 

aanpassen in het schooladvies. Daar kies je dus het beoogde advies met de toevoeging ‘met lwoo’ 

voor deze leerlingen.  

 

Wat blijft is dat deze leerlingen ondersteuning krijgen op de vo-school, en dat de vo-school dus ook 

graag wil weten welke vmbo-leerling leerachterstanden heeft. Deze leerlingen krijgen nog steeds 

les in kleinere klassen, met minder verschillende docenten. Er is aandacht voor 

persoonsontwikkeling, leerachterstanden en het aanleren van ontbrekende vaardigheden. 

 

Wat verandert is dat het samenwerkingsverband-vo geen arrangement per leerling meer afgeeft. De 

basisschool hoeft de leerachterstanden niet meer volgens de regeling ‘screenings- en 

testinstrumenten’ aan te tonen. Het IQ-onderzoek vervalt voor deze leerlingen. De ondersteuning 

vanuit het samenwerkingsverband (door Linda de Wette) vervalt ook. 

 

Hieronder is de nieuwe werkwijze beschreven. 

 

Voor welke leerlingen is deze ondersteuning 

Het onderwijs voor leerlingen vmbo met leerachterstanden is bedoeld voor leerlingen die wel een 

vmbo‐diploma kunnen halen maar die hierbij extra ondersteuning nodig hebben. De leerachterstand 

bedraagt 25% tot 50% op tenminste twee van de vier domeinen, waarvan tenminste een van deze 

domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. De IQ‐score ligt in de range vanaf 75 tot 91. Bij 

een IQ-score vanaf 91 en dergelijke leerachterstanden is er veelal sprake van sociaal‐emotionele 

problematiek.  

In het document ‘Leerlingkenmerken’ vind je een nadere beschrijving van de kenmerken van een 

vmbo-basis cq. -kaderleerling (zie Leerlingkenmerken-en-onderwijsbehoeften-23-6-2022.pdf (swv-

vo-mhr.nl)). Leerlingen die de potentie hebben om vmbo-basis of -kader te halen, maar om de een of 

andere reden een leerachterstand hebben opgelopen, zijn de leerlingen die in aanmerking komen 

voor de ondersteuning. 

 

We merken in de praktijk dat leerlingen met behoefte aan deze ondersteuning niet altijd voldoende 

worden onderkend. Bij leerlingen met een leerlijn 1F voor Begrijpend Lezen en/of <1F voor 

Inzichtelijk Rekenen, of duidelijke niveau V-scores is het raadzaam te overwegen of de leerling 

https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2022/06/Leerlingkenmerken-en-onderwijsbehoeften-23-6-2022.pdf
https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2022/06/Leerlingkenmerken-en-onderwijsbehoeften-23-6-2022.pdf
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ondersteuning op leerachterstanden nodig heeft in het vmbo (of wellicht in aanmerking komt voor 

praktijkonderwijs). Dit kan al in groep 7. 

Om je overweging te checken kun je de toetsgegevens van de leerling invoeren in de POVO-module 

van OT, het advies met lwoo selecteren en tabblad 4b invullen. (In de POVO-module kunnen de 

leerlingen van groep 7 worden ingevoerd met ‘Wissel van schooljaar’ en dan het volgende schooljaar 

selecteren).  

Overweeg voor de leerlingen met een leerachterstand een eigen leerlijn en toetsen op maat. 

 

De procedure in groep 8 

De aanmelding en dossieroverdracht voor deze leerlingen gebeurt volgens de algemene procedure 

PO-VO, met enkele aanpassingen. Dit zijn: 

• Het OKR moet voor deze leerlingen gereed zijn op 1 februari. Ook dient de leerling op 1 

februari te zijn aangemeld bij de VO-school door de ouders. 

• In het OKR vul je tabblad 4b in. Dit wordt zichtbaar als je een advies selecteert met de 

toevoeging ‘met lwoo’. 

• In je regio wordt in november/december een bijeenkomst “Twijfeldossiers pro/lwoo” 

georganiseerd. Je kunt daar met de beoogde VO-scholen bespreken of zij de leerling kunnen 

bieden wat hij/zij nodig heeft.  (Zie Lwoo en pro - Samenwerkingsverband VO/VSO Midden 

Holland & Rijnstreek (swv-vo-mhr.nl)  voor de datum van deze bijeenkomst in jouw regio). 

 

Vanwege de populatiebekostiging neemt het SWV geen besluiten meer over de inzet van lwoo per 

leerling. Wel kunnen vo-scholen aanvullend onderzoek doen naar de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling. 

Vragen over ondersteuning voor leerlingen vmbo met leerachterstanden 

Voor vragen over leerachterstanden kun je contact opnemen met de vo-scholen met vmbo-basis 

en/of -kader. 

 

https://www.swv-vo-mhr.nl/primair-onderwijs/leerlingen-met-ondersteuningsbehoefte/lwoo-en-pro/
https://www.swv-vo-mhr.nl/primair-onderwijs/leerlingen-met-ondersteuningsbehoefte/lwoo-en-pro/

