
Gegevens aanleveren voor LWOO/ Pro aanmeldingen voor 2021-2022 

Op dit moment zijn we gestart met de nieuwe procedure van aanmelden voor Leerwegondersteu-
ning en Praktijkonderwijs. Inmiddels zijn we ook een aantal jaren bezig met het verkennen van opting 
out en dat is met ingang van dit schooljaar verder in gang gezet. 
Zo hebben we inmiddels de afname van didactische toetsen overgeheveld naar de basisschool zodat 
de toetsdruk voor leerlingen een stuk kleiner wordt. 
In de verschillende overlegrondes die zijn geweest in de werkgroepen komt steeds weer naar voren 
dat we de werkdruk voor de basisscholen en de VO scholen hierin zoveel mogelijk willen verkleinen 
en gebruik willen maken van de gegevens die de basisscholen al hebben verzameld van de leerling. 

Aanmelding vanuit het reguliere basisonderwijs. 
Bij een aanmelding van een leerling LWOO/Pro dient o.a. een onderwijskundig rapport meegeleverd 
te worden. Scholen die werken met Esis kunnen deze uit het systeem draaien en verder invullen. 
Scholen die werken met Parnassys dienen het okr welke is opgesteld door het samenwerkingsver-
band aan te leveren. 

Aanmelding vanuit speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
Binnen het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs wordt gewerkt met een OPP voor een leer-
ling waarin alle gegevens en maatregelen worden beschreven en geëvalueerd.  
Voor deze scholen kan het OPP dienen als onderwijskundig rapport, met de restrictie dat het OPP alle 
gegevens van het onderwijskundig rapport van het samenwerkingsverband moet bevatten.   

Sociaal-emotionele gegevens 
In het schooljaar 2020-2021 mag de DVL niet meer gebruikt worden volgens de lijst van het ministe-
rie. In de aanloop naar dit schooljaar is door het samenwerkingsverband besloten om daar de Leer-
voorwaardentest voor in de plaats te zetten. De VO school van aanmelding stuurt een link naar de 
groepsleerkracht waarbij deze de test digitaal kan invullen.  
Een aantal basisscholen maakt gebruik van de methode Zien! voor het sociaal-emotionele aspect van 
de leerling. Deze methode is ook goedgekeurd door het ministerie als toetsingsinstrument voor 
LWOO en Pro.  
Scholen die de docentenversie ingevuld hebben kunnen eerst volstaan met een uitdraai hiervan 
waarop de verschillende categorieën en indicatie-uitspraken zichtbaar zijn. Een aantal VO scholen 
heeft een voorkeur voor de Leervoorwaardentest.  Mocht er toch nog behoefte bestaan aan extra 
informatie voor een individuele leerling kan de VO school vragen aan de basisschool om deze Leer-
voorwaardentest in te vullen. 
 
LVS Boom en IEP 
Op dit moment is er een aantal basisscholen die niet meer de cito leerlingvolgsysteem toetsen ge-
bruikt, maar de Boom toetsen of de IEP toetsen. Nu kwamen er vragen over de af te nemen didacti-
sche toetsen voor een aanvraag lwoo of pro in januari 2021. We hebben dit besproken binnen de 
CvA van het samenwerkingsverband. Voor een aanvraag lwoo/pro heeft het rijk een aantal instru-
menten vastgesteld welke gebruikt mogen worden bij de procedure voor een indicatie lwoo of TLV 
PRO. 
 
De Boom toetsen zijn toegestaan voor dit traject waarbij we de volgende toetsen af kunnen nemen: 

  Lwoo Pro   

Begrijpend lezen Blok 3 Blok 2   

Rekenen Blok 4 Blok 3   

Spellen Blok 4 Blok 3   

Technisch lezen Maakt niet uit Maakt niet uit   



 
 
Bij de IEP toetsen zijn de toetsen voor Lezen (begrijpend lezen), Taalverzorging (spelling) en Rekenen 
goedgekeurd. Hiervoor kunnen voor lwoo de groep 6 en voor pro de  groep 5 toetsen worden afge-
nomen. In de goedgekeurde lijst voor technisch lezen is de IEP toets nog niet opgenomen. Dit zit ech-
ter wel verwerkt in de toets Lezen. Maar de deelscores zijn niet afleesbaar als leerrendement of leer-
achterstanden. Voor leerlingen waar geen problematiek op dit gebied aanwezig is, is de IEP toets vol-
doende. Bij leerlingen waar meer problematiek uit de IEP toets is te achterhalen op het gebied van 
technisch lezen dient alsnog de DMT afgenomen en aangeleverd te worden.  
 
Aan te leveren stukken voor Lwoo en Pro door regulier onderwijs 
Onderwijskundig rapport (uit Esis of het okr van het samenwerkingsverband bij gebruik Parnassys) 
Uitdraai didactische toetsen met leerrendement 
Formulier ondersteuningsbehoeften ouders 
Formulier ondersteuningsbehoeften school 
Leervoorwaardentest (via link van het VO) of docentenversie Zien 
Overige onderzoeksverslagen/diagnoses 
 
Aan te leveren stukken voor Lwoo en Pro door speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs: 
OPP (aangepast aan gegevens okr samenwerkingsverband) 
Uitdraai didactische toetsen met leerrendement 
Formulier ondersteuningsbehoeften ouders 
Formulier ondersteuningsbehoeften school 
Leervoorwaardentest (via link van het VO) of docentenversie Zien 
Overige onderzoeksverslagen/diagnoses 


