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Inleiding
Voor u ligt “De Wegwijzer schooljaar 2018-2019”, een kader stellende handleiding voor een afgestemde
overgang van PO naar VO. Deze is bedoeld voor eenieder die op welke wijze dan ook te maken heeft met
leerlingen die de overstap maken van het PO naar het VO. De kerngroep PO-VO, bestaande uit
vertegenwoordigers van PO en VO-scholen uit de regio van de SWV-en PO en VO, heeft De Wegwijzer in
gezamenlijkheid opgesteld.
Ook dit schooljaar staat een goede overdracht voor elke leerling voorop. Een goed gevuld overdrachtsdossier
dat waar nodig warm wordt overgedragen van het PO naar het VO is essentieel. Ook een tijdige warme
verkenning voor die leerlingen waarbij het nog niet duidelijk is welke school een passende vervolgstap kan
bieden is van belang.
In De Wegwijzer vindt u het tijdspad, informatie over het overdrachtsdossier en de vastgestelde procedure
voor aanvraag LWOO en PRO.
In oktober wordt er in elke subregio van het SWV een praktijkbijeenkomst PO-VO georganiseerd: EchtSusteren, Leudal-Thornerkwartier, Roermond-Roerdalen. Hierin wordt o.a. De Wegwijzer toegelicht.
Namens de kerngroep wensen wij iedereen succes om uitvoering te geven aan een passende overdracht;
iedere leerling, iedere ouder en iedere school verdient dit.
Henri Duisters,
directeur SWV PO 31.02

Neeltje Cox-Janssen,
coördinator SWV VO 31.02
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Tijdpad aanmelding/toelating Sint Ursula, 2018-2019
Juni – Juli 2018

Ouders van leerlingen van groep 7 krijgen van de basisschool een voorlopig
schooladvies.

9 oktober

Praktijkbijeenkomst voor leerkrachten van groep 8. Bespreking van de VOaanmeldroute.

1 en 15 nov

Open avonden in Heythuysen voor ouders en leerlingen van groep 8.

8 en 22 nov

Open avonden in Horn voor ouders en leerlingen van groep 8.

18.30 – 21.00u

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

November tot 1
februari

Warme verkenning, gesprekken met ouders, basisschool en VO-school om
de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te bespreken.

16, 23 en 30 januari
2019

Meeloopmiddagen voor ouders en leerlingen van groep 8.
Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

14.00 – 16.00u
19.30 – 20.30u

Informatieavond over de iPad als didactisch hulpmiddel in de iPadklassen
voor ouders van de leerlingen in Horn.

Februari – maart –
april

Bezoek aan BAO, SO en SBO door VO. Warme overdracht en
terugkoppeling VO-PO.

Vóór 8 maart 2019

Basisscholen verzenden gegevens met bijlagen via OSO en sturen VO
bericht dat dossier klaar staat (oso@ursula.nl)
- Overstapdossier OSO (zie bijlage; via administratiepakket,
bijvoorbeeld Esis-B, te vullen; evt. middels toevoeging van bijlagen
voor zover niet opgenomen in administratiepakket)
- Handelingsplannen – OPP’s
- DVL (Docentenlijst voor gedrag en sociaal emotioneel functioneren)
voor alle VMBO-leerlingen en leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften, incl. verzorgen / geven van toelichting
in de tekstvakken

11 en 12 maart

Brugklasaanmeldingen door ouders

17.00 – 19.30u

Aanmeldingsformulier staat op de website van de VO-school. Formulier kan
vooraf of bij aanmelding ingevuld worden (formulieren ter plekke aan te
reiken door VO-school)

20 februari

Ouders nemen mee:
- Kopie Paspoort / identiteitskaart (ter controle)
- Schooladvies basisschool
- Dyslexie- / dyscalculieverklaring
- Verslag psychologische onderzoeken

8.45 - 13.00u

Afname IST- en FES-test voor alle leerlingen met een HAVO/VWO- of
VWO-advies in Horn

4 april

LWOO-onderzoek in Heythuysen

19 april

Verzenden toelatingsbrieven voor niet LWOO-ers en synthese leerlingen

Voor 1 juni

Verzenden toelatingsbrieven voor LWOO-ers en synthese leerlingen
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20 maart

Uiterlijk 1 juni

De basisscholen geven de uitslag van de eindtoets via OSO door aan het
VO en sturen VO bericht dat dossier klaar staat (oso@ursula.nl).
Bij gewijzigd advies (opstroom) neemt het PO contact op met het VO.

juni

Waar nodig / gewenst vindt aanvullend / extra overleg van het VO met het
PO plaats.

11 juni

Ouderavond nieuwe brugklassers, Horn

19.30 - 20.30u

Informatie brugklaskamp 2019-2020

12 juni

Bezoek brugklassers, kennismaken met de mentor en klas.

14.30u
17 juni

Ouderavond brugklassers, Heythuysen

19.30 - 21.00u

Informatieavond over de schoolorganisatie
Inzage in LWOO-onderzoek en informatie voor ouders synthese leerlingen

@ Indien leerlingen graag een dag willen meelopen kunnen ouders contact opnemen met
Ted Hoeijmakers (Horn) en/of Marjo Kikken (Heythuysen) om een afspraak te maken.
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Klassenindeling leerjaar 1
Sint Ursula Heythuysen
Klassen in leerjaar 1
Basisklas, ±14 llnn.

Kaderklas, ±20 llnn.

Advies basisschool

Vakken in leerjaar 1

VMBOBasis/Kaderberoepsgerichte
Leerweg

VMBOBasis/Kaderberoepsgerichte
Leerweg
of
VMBO- Kaderberoepsgerichte
Leerweg

Klas, ±24 llnn.

VMBOKaderberoepsgerichte/Gemengd-Theoretische leerweg
of
VMBO- Gemengd-Theoretische
Leerweg

Synthese klas, max. 12
llnn.

VMBO
Basis/kaderberoepsgerichte en
Gemengd/Theoretische leerweg

Gemengd-Theoretische
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Nederlands, Engels, Wiskunde,
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde,
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, Biologie,
Sector oriëntatie Economie, Economie,
ICT, Muziek, Beeldend Vormen, Lichamelijke
opvoeding, Mentorles en Mentorspreekuur.
Nederlands, Engels, Wiskunde,
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde,
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, Biologie,
Sector oriëntatie Economie, Economie,
ICT, Muziek, Beeldend Vormen, Lichamelijke
opvoeding, Mentorles en Mentorspreekuur.
Nederlands, Engels, Wiskunde,
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde,
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, Biologie,
Sector oriëntatie Economie, Economie,
ICT, Muziek, Beeldend Vormen, Lichamelijke
opvoeding, Mentorles en Mentorspreekuur.
Nederlands, Engels, Wiskunde,
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Sector
oriëntatie-Techniek, Natuur-scheikunde,
Sector oriëntatie Zorg & Welzijn, Biologie,
Sector oriëntatie Economie, Economie,
ICT, Muziek, Beeldend Vormen, Lichamelijke
opvoeding, Mentorles en Mentorspreekuur.

Klassenindeling leerjaar 1
Sint Ursula Horn
Klassen in leerjaar 1

Advies basisschool

Vakken in leerjaar 1

VMBO-TL (regulier &
iPad)

VMBO-GL t/m TL of VMBO-TL

Nederlands, Engels, Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Muziek,
Beeldende Vorming, Innova,
Levensbeschouwing, Lichamelijke
Opvoeding

HAVO (regulier & iPad)

VMBO-TL t/m HAVO of HAVO

Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Muziek,
Tekenen, Innova, Levensbeschouwing,
Lichamelijke Opvoeding

VWO (regulier & iPad)

HAVO t/m VWO of VWO

Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Muziek,
Tekenen, Innova, Levensbeschouwing,
Lichamelijke Opvoeding

VWO-plus

VWO

Nederlands, Frans, Engels, Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Muziek,
Tekenen/Beeldende Vorming, Innova,
Levensbeschouwing, Lichamelijke
Opvoeding

Syntheseklas (VMBO-TL
t/m VWO)

VMBO-TL t/m VWO

Nederlands, Frans (niet op VMBO-TL),
Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde,
Wiskunde, Biologie, Muziek, Tekenen,
Innova, Levensbeschouwing, Lichamelijke
Opvoeding
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Schooladvies PO & aannameprocedure VO
Met de invoering van de verplichte eindtoets PO is het schooladvies bindend geworden. Dit schooladvies moet
het bevoegd gezag vóór 1 maart uitgebracht hebben.
Totstandkoming schooladvies
Elke leerling in groep 8 van de basisschool krijgt van zijn school voor 1 maart een schooladvies. Dit schooladvies
moet door of namens het bevoegd gezag vóór 1 maart aan de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers
gegeven worden.
In het schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt daarvoor
onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Als school kent u
de leerlingen goed en heeft u waarschijnlijk een belangrijke stem in het geven van een schooladvies.
Het heeft de voorkeur dat een enkelvoudig / éénduidig advies gegeven wordt. Indien dit niet mogelijk is,
dient duidelijk aangegeven te worden waar de twijfel zit en dienen dit aanpalende leerwegen te zijn.
Bij het opstellen van het advies is het belangrijk dat het totale beeld van een leerling meegenomen wordt. De
LVS-resultaten is één van de onderdelen hiervan. Daarnaast zijn er diverse vaardigheden die mede bepalen
welk niveau passend is voor een leerling. Bijlage 7 dient hierbij als hulpmiddel. Deze bijlage geeft een beeld van
de profielen per niveau en de mate waarin een beroep wordt gedaan op bepaalde vaardigheden.
Het voortgezet onderwijs laat leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het
voortgezet onderwijs. Toelating hangt niet meer af van het resultaat van de eindtoets, of andere toetsen die
afgenomen worden.
Heroverwegen schooladvies
Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de
basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in
overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er
kan ook beslist worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Het
schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan
verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan
geen invloed op de toelating van de leerling in het voortgezet onderwijs.
Zie ook: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/toelating-vo
Zorgplicht VO
Zoals gezegd is het schooladvies van het PO bindend. Als de VO-school het niveau aanbiedt dat het PO
adviseert, zijn ze verplicht om de aanmelding in behandeling te nemen en te bekijken of ze tegemoet kunnen
komen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling. De VO-school heeft dan zorgplicht. Als de school de
ondersteuning niet zelf kan bieden, hoeven zij de leerling niet in te schrijven, maar moet zij conform de
zorgplicht wél zorgen dat er een andere passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband is voor de
leerling. Natuurlijk moet de VO-school ook kunnen verantwoorden aan ouders, het SWV en andere
betrokkenen waarom ze niet tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften.
Een school mag een leerling weigeren als de school vol is. Maar, dat kan alleen als de school een transparant
toelatingsbeleid voert. Daarbij hoort dat het toelatingsbeleid ook voor de ouders toegankelijk is en
bijvoorbeeld op de website staat.
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De overdracht van gegevens
Om een leerling goed te laten starten op een nieuwe school, is het belangrijk dat de nieuwe school tijdig
beschikt over relevante informatie over die leerling. Het gaat om administratieve gegevens, de zorggegevens,
begeleidingsgegevens en informatie over leerresultaten van de leerling. Het overdragen van gegevens gebeurt
via OSO.
Overzicht van gegevens die in het overstapdossier MOETEN zitten:
Gegevens van de instelling/school, inclusief gegevens van de contactpersoon.
Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers (naam, voornaam, geslacht,
geboortedatum, adres, telefoonnummer).
De laatste vier cijfers van het persoonsgebonden nummer van de leerling.
Het overstapadvies.
Gegevens over de schoolloopbaan en zorg.
Handelingsplan (indien er voor de leerling een HP of OPP is opgesteld).
Verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding)
Verzuim.
Toets resultaten van groep 6-7-8 (inclusief adaptief toetsen waar nodig).
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Procedure aanwijzing LWOO en toelaatbaarheidsverklaring PRO
Sinds 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het toewijzen van de ondersteuning
voor lwoo en pro. De scholen die binnen de regio van het samenwerkingsverband lwoo en pro aanbieden
vragen vanaf dat moment een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij het samenwerkingsverband.
BTO besluit over de toewijzing en hanteert daarvoor de nu geldige landelijke criteria:

leerling is geïndiceerd
voor:

IQ

Leerachterstand

Sociaal-emotionele problematiek

praktijkonderwijs

55 t/m 80

> 3 jaar (0,5)

is niet tevens vereist

( DLE is < 30 eind groep 8)
praktijkonderwijs

75 t/m 80

of leerwegondersteuning
leerwegondersteuning

> 1,5 jaar (0,25)

is niet tevens vereist

( DLE is < 45 eind groep 8)
75 t/m 90

1,5 jaar (0,25) tot 3 jaar (0,50)

is niet tevens vereist

( DLE tussen 30 en 45 eind groep
8)
leerwegondersteuning

91 t/m 120

1,5 jaar (0,25) tot 3 jaar (0,50)

is vereist

( DLE tussen 30 en 45 eind groep
8)

Voor uitgebreidere informatie met betrekking tot. de toelatingscriteria, zie bijlage 1.

Procedure:
-

Leerlingen worden aangemeld tijdens de aanmelddagen in maart

-

Het PO zorgt bij de overdracht dat alle benodigde gegevens tijdig in het bezit komen van de VO-school.

-

De VO-school bestudeert het door de basisschool aangeleverde dossier en bepaalt bij welke leerlingen er
een aanvraag LWOO of PRO gedaan wordt.
o

Aanvraag TLV PRO: afspraken met betrekking tot aanvraag TLV zijn dat school van herkomst alle
gegevens aanlevert (net als bij TLV VSO). Mocht het dossier niet compleet zijn voor aanvraag PRO,
doet de basisschool aanvullend onderzoek. De Staatscourant (bijlage 9) geeft aan welke testen
toegestaan zijn; voor aanvraag TLV PRO zijn dit op het gebied van intelligentie enkel de WISC-III, WISCV, WNV-NL en SON R-6-40.

o

Aanvraag aanwijzing LWOO: de VO-school voert het aanvullend onderzoek uit indien er
onderzoeksgegevens ontbreken. Afspraken m.b.t. aanvullend onderzoek per gebied:
Didactisch: als de toets gegevens van een leerling volledig zijn (technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en rekenen; leerjaren 6-7-8, inclusief adaptieve toetsing) wordt er geen
aanvullend didactisch onderzoek uitgevoerd.
Sociaal-emotioneel: DVL wordt standaard ingevuld, inclusief toelichting in de tekstvlakken. Als
het PO een SCOL of VISION heeft ingevuld, dient deze informatie ook meegestuurd te worden.
NPVj-2 of PMTk-2 zijn alleen aanvullend nodig als de DVL ontbreekt/onvolledig is.
Intelligentie: als er intelligentiegegevens zijn die minder dan 2 jaar oud zijn, hoeft er geen
nieuw onderzoek uitgevoerd te worden.
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De VO-school neemt contact op met basisschool en ouders om te informeren over de aanvraag en indien
nodig, het aanvullende onderzoek.
-

De VO-school vraagt de aanwijzing aan en dient deze in bij het BTO (via applicatie waar VO-school
toegang toe heeft). School kan in de applicatie zien of het dossier compleet is en wat de status van de
behandeling is.

-

Het BTO toetst de aanvraag. Mocht de situatie zich voordoen dat er tegenstrijdige resultaten zijn, dan
worden deze bezien in het licht van de totaal aangeleverde informatie. Het BTO kijkt dus naar het
totaalbeeld van een leerling.

-

Indien er een aanwijzing afgegeven wordt, ontvangt de aanvrager een kopie van de afgegeven aanwijzing.
Het origineel blijft in het bezit van het SWV en kan door school indien nodig opgevraagd worden.

-

Indien er geen aanwijzing afgegeven wordt, ontvangt de aanvrager informatie hoe men bezwaar kan
indienen

-

Het is ook mogelijk dat het BTO een advies geeft (bijvoorbeeld om een toelaatbaarheidsverklaring PRO
aan te vragen in plaats van een aanwijzing LWOO). Dit advies is niet bindend. School is degene die de
afweging maakt en ouders verder meeneemt in het proces. Hierbij is monitoring belangrijk, zodat het
inzichtelijk wordt indien een school opvallend vaak leerlingen via LWOO plaatst en lopende het jaar af laat
stromen naar PRO.

Afspraken met betrekking tot de aanvragen:
Uiterlijk 1 oktober 2019 dienen de aanwijzingen LWOO en toelaatbaarheidsverklaringen PRO bij de
VO-school aanwezig te zijn. In overleg met de VO-scholen en met het BTO is afgesproken dat 50% van
de aanvragen voor 1 juni 2019 wordt gedaan en de resterende 50% dient uiterlijk 21 juni 2019
ingediend te zijn.
Als de VO-school het dossier na herhaaldelijk verzoek bij de toeleverende school niet compleet krijgt,
dient de VO-school de aanvraag toch bij het BTO in. De school licht hierbij kort toe welke pogingen
ondernomen zijn om het dossier compleet te krijgen. Tevens zal de VO-school hierover met de
toeleverende school in overleg gaan. Indien dergelijke situaties van structurele aard lijken te zijn, zal
de VO-school dit signaal afgeven bij de coördinator van het SWV.
Met betrekking tot toegestane testinstrumenten is De Staatscourant leidend.
Bij leerlingen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring PRO wordt aangevraagd, is er altijd vooraf
overleg met het PRO.
Regelingen die binnen het SWV blijven gelden:
PRO Vangnet: de leerling krijgt een toelaatbaarheidsverklaring PRO en volgt onderwijs op een VMBOschool met LWOO. Het PRO blijft betrokken in de begeleiding van deze leerling en overstap naar PRO
is mogelijk indien dit nodig blijkt.
Maatwerkregeling voor leerlingen met een LWOO-beschikking waarvan blijkt dat het praktijkonderwijs
toch beter passend is. Voor deze leerlingen kan dus alsnog een PRO-beschikking worden aangevraagd,
ook al zijn ze reeds in het bezit van een LWOO-beschikking.
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Procedure Synthese
In de synthesevoorziening kunnen leerlingen vanuit een veilige basis in kleine stappen schakelen naar het reguliere
onderwijs. De voorziening is bedoeld voor die leerlingen die vanuit het PO extra ondersteuning nodig hebben om de
overstap te maken naar het reguliere VO en die in staat zijn om in 2 jaar volledig te schakelen naar regulier onderwijs.
Er zijn 3 synthesevoorzieningen:
- VMBO, St. Ursula Heythuysen
- VMBO, Citaverde Roermond
- VMBO-T, HAVO/VWO, St. Ursula Horn
Het is belangrijk om de synthesevoorzieningen zo optimaal mogelijk te benutten en waar mogelijk de gang van
leerlingen naar het VSO te beperken.
Afgesproken proces met betrekking tot synthese
1. Ouders en/of school informeert bij VO-school naar synthese; dit is oriënterend, om een beeld te krijgen van de
mogelijkheden van synthese. VO-school geeft mondeling en eventueel schriftelijk informatie. Deze oriëntatie
begint al zeer vroeg.
2. Als vervolgens synthese als een serieuze optie overwogen wordt, vraagt VO-school het dossier op bij school (na
toestemming van ouders). VO-school bestudeert het dossier en nodigt ouders en PO uit voor een gesprek.
3. Gesprek ouders, PO-school, VO-school: aan de hand van het dossier en vragen van ouders en school wordt
bekeken of de synthesevoorziening passend zou zijn. In dit gesprek worden geen toezeggingen gedaan. Na afloop
van het gesprek ontvangen ouders en PO-school een terugkoppeling, waarin VO-school aangeeft of ze synthese
passend vinden.
4. Mocht synthese passend gevonden worden, volgt er een meeloopdag.
5. Na de aanmeldingsdagen wordt duidelijk óf de leerling ook aangemeld is. Als dat zo is, komt de
toelatingscommissie synthese bij elkaar (teamleider, orthopedagoog en leerkracht synthese). Daarin wordt het
besluit genomen of de leerling in de syntheseklas wordt geplaatst.
6. Als de definitieve samenstelling van de syntheseklas bekend is, stuurt de VO-school de leerlingenlijst van de klas
naar het BTO (secretariaat.bto@swvvomiddenlimburg.nl).
Rol BTO, na stap 3:
Als één van de partijen na het gesprek besluit dat synthese niet passend is (stap 3 in procedure), komt er een verplicht
consultatiegesprek met het BTO en alle betrokkenen. Hierin wordt gezamenlijk bekeken wat dan wél passend zou zijn
en worden verdere acties afgesproken. Indien het VSO overwogen wordt, is het belangrijk dat op dát moment al een
TLV aangevraagd wordt. Mocht het BTO namelijk beslissen dat het tóch een kind is voor synthese, heb je nog enige
tijd om in gezamenlijkheid met ouders de synthese optie te verkennen.
Voor meer informatie over ondersteuningsbehoeften leerlingen syntheseklas. (zie bijlage 6)
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Nt2
Nt2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen, waar anderstalige leerlingen in een
veilige leeromgeving worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs en waar de competenties van
de individuele leerling optimaal benut worden. Wij hebben een regionale functie en verzorgen onderwijs aan
leerlingen vanaf 12 jaar met ongeveer vijftig verschillende nationaliteiten.
Het leren van de Nederlandse taal is de sleutel naar een nieuwe toekomst in Nederland. Goed onderwijs aan
nieuwkomers is ook gericht op het leren van cultuur, gewoontes en gebruiken. Naast het leren van de
Nederlandse taal bieden wij ook al die vakken aan die het de individuele leerling mogelijk maken tot de
vervolgopleiding van haar of zijn keus te worden toegelaten. Daarbij valt te denken aan vakken zoals rekenen,
wiskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, economie, etc. op het gewenste niveau voor doorstroom
naar het reguliere VO, MBO of HBO/WO.
Voor leerlingen met een taalachterstand die van de basisschool afkomen die waarschijnlijk een hoger
brugklasadvies kunnen behalen als ze het Nederlands beter beheersen, kunnen met een extra jaar intensief
taalonderwijs bij Nt2 eerder aansluiting krijgen bij een passend type voortgezet onderwijs.
Gedurende het schooljaar stromen leerlingen in en/of uit. Wij kijken en denken graag mee en wij hebben een
adviserende rol bij de plaatsing van een Nt2 leerling op een reguliere VO school.
Contactpersoon: Mieke van Montfort (teamleider)
m.vanmontfort@nt2mundium.nl
Adresgegevens:
Kasteel Hillenraedtstraat 1
6043 HA Roermond
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Bijlage 1:
Criteria leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro)
Sinds 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het toewijzen van de ondersteuning
voor lwoo en pro. De scholen die binnen de regio van het samenwerkingsverband lwoo en pro aanbieden
vragen vanaf dat moment een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij het samenwerkingsverband.
Het BTO besluit over de toewijzing en hanteert daarvoor de nu geldige landelijke criteria:

leerling is geïndiceerd voor:

IQ

Leerachterstand

Sociaal-emotionele problematiek

praktijkonderwijs

55 t/m 80

> 3 jaar (0,5)

is niet tevens vereist

( DLE is < 30 eind groep 8)
praktijkonderwijs

75 t/m 80

of leerwegondersteuning
leerwegondersteuning

> 1,5 jaar (0,25)

is niet tevens vereist

( DLE is < 45 eind groep 8)
75 t/m 90

1,5 jaar (0,25) tot 3 jaar (0,50)

is niet tevens vereist

( DLE tussen 30 en 45 eind groep 8)
leerwegondersteuning

91 t/m 120

1,5 jaar (0,25) tot 3 jaar (0,50)

is vereist

( DLE tussen 30 en 45 eind groep 8)

1. Het IQ van de leerling
Bij het criterium IQ is een aantal bandbreedtes vastgesteld, afhankelijk van de vraag of het gaat om
aanmelding voor leerwegondersteunend onderwijs of voor praktijkonderwijs. Verder zit er in de
bandbreedtes een zekere overlap (het gebied tussen 75 en 80). Daar is bewust voor gekozen omdat in die
bandbreedtes de grens tussen leerwegondersteunend onderwijs dan wel praktijkonderwijs niet scherp te
trekken valt. Het is dus van belang dat de school voor VO kan motiveren waarom de leerling voor
leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs wordt aangemeld. Het onderwijskundige rapport van
de basisschool geeft hiervoor belangrijke informatie..
2. De leerachterstand van de leerling
Het gaat hier om de leerprestaties van de leerling op de volgende vier domeinen:
technisch lezen
begrijpend lezen
spellen
inzichtelijk rekenen
Om in aanmerking te komen voor lwoo of pro dient er op minstens twee domeinen de vereiste
leerachterstand te zijn, waarbij minstens één van die domeinen rekenen of begrijpend lezen moet zijn. De
mate van leerachterstand die vereist is, verschilt al naar gelang het om leerwegondersteunend of praktijk
onderwijs gaat. Over het algemeen hebben basisscholen goed zicht op de vorderingen (en dus ook op
eventuele achterstand) van hun leerlingen op de genoemde leergebieden. Veelal zal de basisschool op dit
gebied voldoende informatie kunnen verschaffen voor de indicatiestelling.
3. Sociaal-emotionele problematiek
De term sociaal-emotionele problematiek kan veel betreffen. In het kader van de indicatiestelling gaat het
enkel om sociaal-emotionele problematiek die leerling substantieel belemmert in zijn of haar deelname aan
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het leerproces. Denk daarbij met name aan faalangst, prestatiemotivatie en/ of 'emotionele instabiliteit'. Of
er in substantiële zin sprake is van sociaal-emotionele problematiek wordt vastgesteld door middel van
persoonlijkheidsonderzoek; uitgevoerd door een deskundige. Van de basisschool wordt geen diagnostiek
verwacht. Wel kan een basisschool in de DVL verwijzen naar (vermoedens van) sociaal-emotionele
problematiek of naar onderzoek dat is afgenomen. Die informatie kan een rol spelen bij de afweging om in
de verdere procedure een dergelijke diagnostiek nog in te zetten.
4. Door- of terug toetsen / adaptief toetsen
Als men bij gebruik van de toetsen van groep 8 een score bereikt die 10 of meer DLE punten lager ligt dan
waarvoor de toets versie bedoeld is, moet men terug toetsen. Als men bij het adaptief toetsen verkeerd
geschat heeft en de uitslag 10 of meer DLE punten hoger of lager uitvalt, moet men doortoetsen of terug
toetsen.
Voorbeeld: Een leerling behaalt op de M5 toets een score van DLE 36. U verwachtte op grond van uw M5 keuze
een score tussen DLE 21 en DLE 30. Nu is het DLE 36 geworden (geen PRO score maar één die past bij LWOO).
U legt ter nadere verifiëring van dit niveau nu de M6 of E6 toets voor om te zien waar het niveau dan op
uitkomt. U voegt beide toets scores toe aan het onderwijskundig rapport. Ingeval van een M5 score, maar nu
met een tegenvallende score van bijvoorbeeld DLE 15, moet u terug toetsen of het bij deze leerling echt groep
4 niveau is in dit voorbeeld en wel met een E4 toets.
Bij deze werkwijze hoeft u niet drie keer door te toetsen. U kiest eerst op grond van uw verwachting. De
eventueel tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de test behaalde niveau.
Voor meer informatie zie: Staatscourant (bijlage 9).
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Bijlage 2:
OSO Overstap dossier
Om een leerling goed te laten starten op een nieuwe school, is het belangrijk dat de nieuwe school tijdig
beschikt over relevante informatie over die leerling. Het gaat om administratieve gegevens, de zorggegevens,
begeleidingsgegevens en informatie over leerresultaten van de leerling.
Scholen en softwareleveranciers hebben voor OSO afspraken gemaakt over de inhoud van het overstapdossier.
Het waarborgen van de privacy van de leerling is hierbij uitgangspunt. Zo weet je als school zeker dat het
overstapdossier gegevens bevat die relevant zijn voor de nieuwe school en aansluiten bij de wet en regelgeving
over privacy. Deze afspraken zijn vastgelegd in de OSO standaard.
De schoolbesturen die zijn aangesloten bij de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO-VO
31-02 Midden-Limburg hebben besloten de overdracht van leerling gegevens via OSO te laten verlopen.
We spreken in onze regio niet meer over een onderwijskundig rapport (OKR), maar over het Overstapdossier
OSO. Waar in de wet gesproken wordt over ‘het onderwijskundig rapport’ wordt dus bedoeld het
‘overstapdossier OSO + eventuele bijlagen’.
Het basisdossier OSO + de eventuele bijlagen bevatten samen nagenoeg dezelfde informatie als de
voormalige onderwijskundige rapporten.
Het klaarzetten van het overstapdossier gaat in twee stappen:
1. Het daadwerkelijk voorbereiden (lees: vullen van het LAS en het klaarzetten van het overstapdossier).
2. Na het genereren van het overstapdossier en het checken van het dossier op volledigheid, wordt het
dossier klaar gezet voor de uitwisseling. Pas als deze laatste stap gezet is, kan het VO het dossier
opvragen.
Nagenoeg alle basisscholen gebruiken het Leerling Administratie Systeem (LAS) ESIS B
Hieronder link naar instructiefilmpje hoe je in ESIS een OSO dossier klaarzet:
Instructiefilmpje klaarzeten OSO - (https://www.youtube.com/watch?v=bTMbKH4ExB0 )
Aandachtspunten:
- Zorg dat je zoveel mogelijk gegevens in ESIS hebt ingevuld voordat je OSO gaat doen OSO is een
overstapdossier; waarin harde gegevens staan. Naarmate LAS PO vollediger gevuld is; worden er ook meer
gegevens via OSO overgedragen. OSO vermeldt geen leerling kenmerken;
- Daarom: Docentenvragenlijst (zie PO-VO wegwijzer) voor iedere leerling invullen en bij te voegen in OSO.
(lijst is ook digitaal verkrijgbaar). Denk ook aan de toelichting bij de vragen in te vullen. Bij schooladvies t/m
VMBO-t is dit verplicht!
Nadat het LAS is gecheckt en het OSO overstapdossier is klaargezet, kan dit als pdf worden geprint. Deze print
kan met de ouders besproken worden in het adviesgesprek.
In het overstapdossier moet gemeld worden dat ouders de informatie hebben ingezien en akkoord zijn met de
verzending ervan naar de VO-school. Ook kan hier aangegeven worden dat ouders het niet eens zijn met de
inhoud van het dossier, c.q. het schooladvies.
- Eindtoetsgegevens moeten later via OSO naar VO gestuurd worden.
Wat stuur je sowieso als bijlagen met OSO mee?
- Docentenvragenlijst (DVL) (digitaal verkrijgbaar)
- Eventuele HGPD’s
- Andere relevante documenten met betrekking tot leerlingenzorg, zoals bijvoorbeeld dyslexieverklaring
- Op grond van het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens art. 5 en 6 mogen gegevens zoals die in
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het OPP zijn opgenomen, worden uitgewisseld. Dat wil overigens niet zeggen dat alle eventuele bijlages, zoals
medische rapportages en behandelplannen van professionele hulpverleners, bij het OPP ook zomaar mogen
worden uitgewisseld.
- Formulier met schooladvies krijgen ouders van basisschool en nemen dit mee bij aanmelding.
- PO scholen sturen een mail naar administratie VO scholen als OSO dossiers klaargezet zijn.
Om goed met ESIS en OSO te kunnen werken is het van belang de juiste rollen (rechten) binnen ESIS te hebben.
Met de rol groepsleerkracht en/of groepsleerkracht plus kun je geen OSO overdracht aanmaken! Bespreek dit
met directie/ ICT-er van je school (taak voor administratieve kracht?)
De feitelijke overdracht van de gegevens geschiedt in de volgende opeenvolgende stappen:
1. De PO-school zet het dossier klaar en vermeldt daarbij het BRIN (2 cijfers en 2 letters) van de VO-school
die het dossier op gaat halen.
De VO-school ontvangt een notificatie dat het dossier klaarstaat.
2. De VO-school geeft aan van welke PO-school het dossier opgehaald moet worden door het ingeven van
het BSN van de leerling en het BRIN (2 cijfers en 2 letters) van de PO- school. Het BSN verkrijgt de VOschool van de ouders bij aanmelding.
Overdracht gegevens PO-VO vóór 9 maart via OSO naar VO
De CET eindtoets CITO zal pas in april plaatsvinden (16, 17, 18 april). Andere eindtoetsen worden ook
omstreeks die periode afgenomen.
Na eindtoets worden resultaten via uitwisseling met bijvoorbeeld. Portal Cito in LAS (ESIS) gezet. Of bij een
ander gebruikte eindtoets via hun werkwijze/handleiding.
Daarna eindtoets gegevens naar VO via OSO uiterlijk 1 juni 2019.
Naast de OSO-verantwoordelijke per school en/of bestuur is er op het niveau van de regio ook een helpdesk.
Vragen kunnen gericht worden aan t.scheepers@basisschoolantonius.nl.
Op 12 en bij grote belangstelling ook op 19 februari 2019 is er voor belangstellenden een korte workshop
voor diegenen die belast zijn met de overdracht van de OSO dossiers. Wie interesse hiervoor heeft; dit graag
melden op bovenstaand mailadres.
Voor technische vragen en vragen over het klaarzetten van de dossiers binnen de leerling administratie
systemen wordt verwezen naar de helpdesk van de leveranciers van deze pakketten.
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Bijlage 3:

Formulier schooladvies basisschool
Naam basisschool:

____________________________________________________________

Plaats:

___________________________________________________________

Ingevuld door:

___________________________________________________________

Functie:

___________________________________________________________

Naam leerling:

____________________________________________________________

Schooladvies:

o PRO
o VMBO-basis
o VMBO-kader
o VMBO-gemengd-theoretisch
o VMBO-theoretisch
o HAVO
o VWO

Plaats/datum:

Handtekening directeur:
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Bijlage 4:

Docenten vragenlijst voor gedrag en sociaal-emotioneel functioneren
Naam:

School:

Ingevuld door:

Geslacht:

Datum:

Functie:

Groep:

1.
Werkt gemotiveerd
Toelichting*:

Werkinzet
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Moet steeds gestimuleerd worden

2.
Geeft nooit ongelijk toe
Toelichting*:

standvastigheid
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Erkent gemakkelijk ongelijk

3.
Kan aandacht langdurig op werk
richten
Toelichting*:

Concentratie
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Is snel afgeleid

4.
Is gemotiveerd voor werk op school

Interesse
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Toont geen interesse voor schoolwerk

5.
Houdt koppig standpunt vol
Toelichting*:

Koppigheid
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Is meestal bereid standpunt te wijzigen

6.
Heeft goed contact met klasgenoten
Toelichting*:

Contact
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Maakt ruzie met klasgenoten

7.
Luistert aandachtig
Toelichting*:

Aandacht
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Kan aandacht kort vasthouden

8.
Kan goed met klasgenoten
samenwerken
Toelichting*:

Samenwerking
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Kan niet met klasgenoten samenwerken

Toelichting*:
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9.
Is altijd vrolijk
Toelichting*:

Stemming
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Is chagrijnig

10.
Treedt zelfverzekerd op

Zelfverzekerdheid
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Twijfelt vaak aan eigen kunnen

11.
Heeft veel zelfvertrouwen
Toelichting*:

Zelfvertrouwen
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Heeft weinig zelfvertrouwen

12.
Levert meestal constante prestaties
Toelichting*:

Regelmaat
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Levert sterk wisselende prestaties

13.
Treedt beslist op
Toelichting*:

Beslistheid
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Is weifelend in optreden

14.
Heeft veel vrienden

Vriendschap
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Heeft geen vrienden

15.
Maakt het werk met volharding af
Toelichting*:

Doorzettingsvermogen
☐
☐
☐
☐
☐

☐

Heeft veel aanmoediging nodig

16.
Werkt ijverig
Toelichting*:

ijver
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Is lui

17.
Kan onder tijdsdruk prestaties leveren
Toelichting*:

Tijdsdruk
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Presteert niets onder tijdsdruk

18.
Wil altijd de baas spelen

Overheersing
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Speelt nooit de baas

Aanpassing
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Is een eenling

Toelichting*:

Toelichting*:

Toelichting*:
19.
Past zich gemakkelijk aan in de groep
Toelichting*:
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20.
Vindt snel aansluiting bij de groep
Toelichting*:

Aansluiting
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Houdt zich afzijdig van de groep

21.
Heeft altijd huiswerk in orde

Huiswerk
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Huiswerk is nooit in orde

Pestgedrag
☐
☐
☐

☐

☐

☐

Plaagt andere zelden

Toelichting*:
22.
Is sterk geneigd om andere te plagen
Toelichting*:

* Verplicht veld: dient ingevuld te worden bij alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en bij
alle leerlingen met advies VMBO-B t/m VMBO-T.
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Bijlage 5:
AANMELDINGSFORMULIER 2019-2020 (in te vullen door ouders/verzorgers)
1.
2.
3.

8.
9.

Voor welke school van Voortgezet onderwijs meldt u uw kind aan:
Voor welk type brugklas meldt u uw kind aan
Achternaam leerling:
Tussenvoegsel
Roepnaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geslacht
man / vrouw
Geboorteplaats
Geboortedatum
Geboorteland
BSN cq. onderwijsnr. . . . . . . . . .
Nationaliteit
Onderwijs in Nederland vanaf:
Datum aankomst in Nederland:
Naam ouder 1:
Tussenvoegsel
Voorletters
E-mail
Tel.nr. (privé)
Mobiel
Onderstaand adres alléén invullen indien afwijkend van adres leerling.
Adres
Postcode
Woonplaats
Naam ouder 2:
Tussenvoegsel
Voorletters
E-mail
Tel.nr. (privé)
Mobiel
Onderstaand adres alléén invullen indien afwijkend van adres leerling.
Adres
Postcode
Woonplaats
Gezag berust bij (s.v.p. aankruisen) ☐ beide ouders ☐ moeder ☐ vader ☐ anders nl.:
Eventuele bijzonderheden of opmerkingen:

10.

Naam van de laatst bezochte school

4.
5.
6.

7.

11.

12.

Plaats
Gaat u ermee akkoord dat de basisschool gegevens van uw kind aan ons
ja / nee
verstrekt en dat uw kind besproken wordt tijdens de warme overdracht, zodat
de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht kunnen worden?
Handtekening leerling:
Handtekening ouder 1:
Handtekening ouder 2:

Plaats:

Datum:
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Bijlage 6:

Onderwijs -en ondersteuningsbehoeften van syntheseleerlingen
Bij de besluitvorming tot plaatsing in een syntheseklas is het advies van de basisschool en de ondersteuning
die nodig is (geweest) om gedragsmatige groei door te maken/ te stabiliseren een belangrijke indicator.
Verwijzend naar het ondersteuningsprofiel van de school worden voor leerlingen van de syntheseklas de
reguliere cognitieve, sociaal emotionele, fysieke en communicatieve criteria gehanteerd. Echter sommige
leerlingen hebben een zodanige onderwijs/ondersteuningsbehoefte dat tijdelijk gerichte ondersteuning nodig
is om op termijn zelfstandig te kunnen functioneren in een regulier VMBO-HAVO/VWO traject.
Te denken valt aan de volgende onderwijs/ondersteuningsbehoeften

De leerling:
Structuur binnen school
Heeft behoefte aan een kleine klas (ca 12 lln.), een vast lokaal en een vaste mentor
Heeft behoefte aan een prikkelarme omgeving
Is bij de start op school gebaat bij minder vakdocenten
Heeft meer tijd nodig om zich veilig te voelen binnen de school.
Heeft extra ondersteuning nodig om te leren omgaan met de werkstructuur van het VO.
Heeft extra ondersteuning nodig tijdens vrije situaties (pauze e.d.)
Is gebaat bij korte lijnen met de thuis- woonsituatie

Werkhouding
Heeft meer ondersteuning nodig met betrekking tot plannen (huiswerk, leren leren, activiteiten, e.d.)
Heeft ondersteuning nodig bij onderscheiden van hoofd- en bijzaken
Heeft ondersteuning nodig bij het omzetten van een gegeven (open) opdracht in daadwerkelijk handelen
Is niet afhankelijk van één op één begeleiding

Sociaal emotioneel
Heeft ondersteuning nodig bij sociale omgang en tijdens vrije situaties
Heeft ondersteuning nodig bij het uiten van eigen gevoelens en emoties
Heeft behoefte en is afhankelijk van geboden structuur
Heeft een (gediagnosticeerd) gedragsprobleem
Is aanspreekbaar op zijn gedrag en laat gedrag zien dat beheersbaar is, zodat de veiligheid binnen de school
gewaarborgd blijft
De leerling is (potentieel) in staat samen te werken
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Binnenkomst
- +/- + ++

Komt niet rustig de klas in
Zoekt geen contact met anderen
Heeft grof taalgebruik naar anderen
Maakt een lusteloze indruk
Legt zijn/haar spullen niet op tafel klaar

Komt rustig de klas in
Zoekt contact met anderen
Heeft geen grof taalgebruik
Maakt een levendige indruk
Legt zijn/haar spullen op tafel klaar
Oriëntatie

Veroorzaakt onrust
Heeft zijn spullen niet bij zich
Luistert niet naar de docent
Volgt de docent niet
Extra instructie door docent heeft geen effect
Huiswerk is niet gemaakt
Huiswerk is niet geleerd

Veroorzaakt geen onrust
Heeft zijn spullen bij zich
Luistert naar de docent
Volgt de docent
Extra instructie door docent heeft effect
Huiswerk is gemaakt
Huiswerk is geleerd
Instructie

Veroorzaakt onrust
Stoort andere leerlingen
Luistert niet de docent
Volgt de docent niet
Maakt geen contact met de docent
Wacht niet op zijn/haar beurt
Maakt een lusteloze indruk
Extra instructie door docent heeft geen effect
Vraagt uit zichzelf geen uitleg

Veroorzaakt geen onrust
Stoort geen andere leerlingen
Luistert naar de docent
Volgt de docent
Maakt contact met de docent
Wacht op zijn/haar beurt
Maakt een levendige indruk
Extra instructie door docent heeft effect
Vraagt uit zichzelf om uitleg
Verwerking

Veroorzaakt onrust
Pakt spullen van medeleerlingen zonder te vragen
Maakt geen contact met medeleerlingen
Wacht niet op zijn/haar beurt
Houdt zich niet aan gemaakte afspraken
Luistert niet naar anderen
Begint zijn/haar taak niet direct
Kan zichzelf niet weer op gang krijgen
Kan niet samenwerken
Heeft behoefte aan extra uitleg
Is niet geconcentreerd aan het werk
Kan aandacht kort vasthouden
Werktempo is niet constant
Presteert niet onder tijdsdruk
Heeft geen baat van extra uitleg
Kan geen hulp vragen
Werk is niet af binnen gestelde tijd
Maakt een lusteloze indruk

Veroorzaakt geen onrust
Vraagt aan medeleerlingen als hij/zij iets nodig heeft
Maakt contact met medeleerlingen
Wacht op zijn/haar beurt
Houdt zich aan gemaakte afspraken
Luistert naar anderen
Begint zijn/haar taak direct
Kan zichzelf weer op gang krijgen
Kan goed samenwerken
Heeft geen behoefte aan extra uitleg
Is geconcentreerd aan het werk
Kan aandacht langdurig vasthouden
Werktempo is constant
Kan onder tijdsdruk prestaties leveren
Heeft baat bij extra uitleg
Vraagt om hulp
Werk is af binnen gestelde tijd
Maakt een levendige indruk
Afsluiting

Veroorzaakt onrust
Volgt de aanwijzingen van de docent niet
Noteert huiswerk niet in zijn/haar agenda
Houdt geen rekening met anderen
Heeft grof taalgebruik naar anderen
Maakt een lusteloze indruk
Loopt niet rustig de klas uit

Veroorzaakt geen onrust
Volgt de aanwijzingen van de docent
Noteert huiswerk in zijn/haar agenda
Houdt rekening met anderen
Heeft geen grof taalgebruik naar anderen
Maakt een levendige indruk
Loopt rustig de klas uit
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Bijlage 7: Leerling profielen Voortgezet onderwijs
PRO

BB

KB

GL/TL

HAVO

VWO

VWO +

Taalvaardigheden

De leerling kan korte
eenvoudige teksten over
alledaagse onderwerpen
technisch lezen maar heeft
veel moeite met begrijpend
lezen.

De leerling kan korte
eenvoudige teksten over
alledaagse onderwerpen
lezen.

De leerling kan teksten uit
schoolboeken begrijpend
en licht studerend lezen.

De leerling kan ook teksten
uit andere bronnen
begrijpend en
(licht)studerend lezen.

De leerling kan ook teksten
uit andere bronnen
begrijpend en studerend
lezen.

De leerling kan ook
teksten uit andere
bronnen begrijpend en
studerend lezen.

De leerling kan ook
teksten uit andere
bronnen begrijpend
en studerend lezen.

Mondelinge
vaardigheden

Kan voor een voor de leerling
bekende groep een eigen
verhaal vertellen.

Kan voor een voor de
leerling bekende groep een
eigen verhaal vertellen.

Kan de eigen mening
onder woorden brengen
en voor een voor de
leerling bekende of
herkenbare groep een
eigen verhaal vertellen.

Is in staat een presentatie te
geven voor een bekende of
onbekende groep. Kan zijn
eigen mening of een
standpunt goed onder
woorden brengen.

Is in staat een presentatie te
geven voor een bekende of
onbekende groep. Kan zijn
eigen mening of een
standpunt goed onder
woorden brengen.

Is in staat een
presentatie te geven
voor een bekende of
onbekende groep. Kan
zijn eigen mening of
een standpunt goed
onder woorden
brengen.

Is in staat een
presentatie te geven
voor een bekende of
onbekende groep. Kan
zijn eigen mening of
een standpunt goed
onder woorden
brengen.

Rekenvaardigheden

Heeft veel moeite met
inzichtelijk rekenen. Behoefte
aan extra hulpmiddelen.

De leerling kan met hulp
eenvoudige
rekenvaardigheden
toepassen.

De leerling kan zonder
hulp rekenvaardigheden
toepassen

De leerling kan op een hoger
niveau rekenvaardigheden
zelfstandig toepassen.

De leerling kan op een hoger
niveau rekenvaardigheden
zelfstandig toepassen.

De leerling kan op een
hoger niveau
rekenvaardigheden
zelfstandig toepassen.

De leerling kan op een
hoger niveau
rekenvaardigheden
zelfstandig toepassen.

Opname leerstof

Heeft een laag werktempo en
heeft hulp en tijd nodig om
de leerstof te begrijpen en
om na de uitleg aan het werk
te gaan. Behoefte aan korte,
enkelvoudige en herhaalde
instructie.

Heeft een laag
leerwerktempo en heeft
hulp (en tijd) nodig om de
leerstof te begrijpen en om
na de uitleg aan het werk te
gaan.

Heeft een gemiddeld
leerwerktempo. Heeft
soms extra uitleg nodig,
maar kan meestal snel aan
het werk.

Heeft een hoog leerwerktempo en is snel van
begrip. Kan na de uitleg direct
aan het werk en heeft
meestal geen extra uitleg
nodig.

De leerling heeft een hoog
leer-werktempo en is snel
van begrip. Hij kan na de
uitleg direct aan het werk en
heeft meestal geen extra
uitleg nodig.

De leerling heeft een
hoog leer-werktempo
en is snel van begrip. Hij
kan na de uitleg direct
aan het werk en heeft
meestal geen extra
uitleg nodig.

De leerling heeft een
hoog leer-werktempo
en is snel van begrip.
Hij kan na de uitleg
direct aan het werk en
heeft meestal geen
extra uitleg nodig.

Informatieverzameling

Kan met duidelijke instructie
eenvoudige gegevens
opzoeken en overnemen.

Kan met duidelijke
instructie eenvoudige
gegevens opzoeken en
overnemen.

Kan met duidelijke
instructie eenvoudige
gegevens opzoeken en
overnemen.

Kan met duidelijke instructie
gegevens opzoeken en
overnemen.

Kan met summiere instructie
gegevens opzoeken en
overnemen.

Kan zelfstandig
gegevens opzoeken en
overnemen.

Kan zelfstandig
gegevens opzoeken en
overnemen.
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PRO
Heeft veel hulp nodig bij
plannen en organiseren.

BB
Heeft hulp nodig om voor
een korte periode een
planning te maken en om
opdrachten op tijd in te
leveren.

KB
Kan zonder hulp een
planning maken voor een
korte periode en levert
opdrachten meestal op tijd
in.

GL/TL
Kan leerwerk zelfstandig en
voor langere termijn plannen
en levert grotere opdrachten
op tijd in.

HAVO
Kan leerwerk zelfstandig en
voor langere termijn plannen
en levert grotere opdrachten
op tijd in.

VWO
Kan zelf doelen stellen,
plannen en levert
opdrachten op tijd in.

VWO +
Kan zelf doelen
stellen, plannen en
levert opdrachten op
tijd in.

Reproductie

Kan met hulp en repeteren
het belangrijkste uit de
leerstof herhalen. Behoefte
aan extra tijd.

Kan (met enige hulp) het
belangrijkste uit de leerstof
herhalen.

Kan het belangrijkste uit
de leerstof in eigen
woorden herhalen.

Kan het belangrijkste uit de
leerstof in eigen woorden
herhalen en uit het geleerde
conclusies trekken.

De leerling kan het
belangrijkste uit de leerstof
herhalen in eigen woorden
en uit het geleerde conclusies
trekken.

De leerling kan het
belangrijkste uit de
leerstof herhalen in
eigen woorden en uit
het geleerde conclusies
trekken.

De leerling kan het
belangrijkste uit de
leerstof herhalen in
eigen woorden en uit
het geleerde
conclusies trekken.

Toepassen

De leerling kan (na herhaling)
het geleerde toepassen in
een bekende situatie na
verlengde instructie en
herhaling.

De leerling kan het
geleerde toepassen in een
bekende situatie.

De leerling kan het
geleerde ook toepassen in
een nieuwe, maar wel
vergelijkbare situatie.

De leerling kan het geleerde
toepassen in elke situatie.

De leerling kan het geleerde
toepassen in elke situatie.

De leerling kan het
geleerde toepassen in
elke situatie.

De leerling kan het
geleerde toepassen in
elke situatie.

Praktische
vaardigheden

Nadruk op praktische
toepassing. Praktijkles is 80%
handen en 20% hoofd.

Nadruk op de praktische
toepassing. Praktijkles is
75% handen en 25% hoofd.

Combinatie tussen praktijk
en theorie. Praktijkles is
50% handen en 50%
hoofd.

Nadruk op de theorie en
voorbereiding. Praktijkles is
10% handen en 90% hoofd.

Voornamelijk theorie

Theorie

Theorie

Zelfstandigheid

Is afwachtend. Moet gezien
worden. Heeft sturing en
stimulering van de docent
nodig. Controleren of de
opdracht begrepen is. Kan
onder begeleiding
eenvoudige werkzaamheden
zelfstandig uitvoeren.

Vraagt snel om hulp in de
klas en heeft veel sturing
en toezicht van de docent
nodig. Kan onder
begeleiding eenvoudige
werkzaamheden zelfstandig
uitvoeren.

Gaat meestal zelf aan het
werk en kan zelfstandig
werken binnen de kaders
van duidelijke en
herkenbare opdrachten
van enige omvang.

Gaat uit zichzelf aan het werk
en kan goed zelfstandig
werken aan duidelijke en
herkenbare opdrachten van
behoorlijke omvang.

De leerling gaat uit zichzelf
aan het werk en kan goed
zelfstandig werken aan
duidelijke en herkenbare
opdrachten van behoorlijke
omvang.

Kan met de
aangeboden structuur
van de leerkracht zijn
leerdoelen zelfstandig
bereiken.

Kan met de leerkracht
als coach zijn
leerdoelen zelfstandig
bereiken

Studievaardigheden
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PRO
Korte spanningsboog. Is
gebaat bij herkenbare, korte
en gestructureerde
opdrachten. Is gebaat bij
visuele ondersteuning. Leert
van voordoen en nadoen.

BB
Heeft een korte
spanningsboog en is gebaat
bij herkenbare, korte en
gestructureerde
opdrachten.

KB
Heeft een wat langere
spanningsboog en is
gebaat bij gestructureerde
opdrachten.

GL/TL
De leerling kan
geconcentreerd werken aan
langere en meer
gecompliceerde taken.

HAVO
De leerling gaat uit zichzelf
aan het werk en kan goed
zelfstandig werken aan
duidelijke en herkenbare
opdrachten van behoorlijke
omvang.

VWO
De leerling gaat uit
zichzelf aan het werk en
kan goed zelfstandig
werken aan duidelijke
en herkenbare
opdrachten van
behoorlijke omvang.

VWO +
De leerling gaat uit
zichzelf aan het werk
en kan goed
zelfstandig werken
aan duidelijke en
herkenbare
opdrachten van
behoorlijke omvang.

Doorzettingsvermogen

Geeft snel op. Heeft hulp en
positieve en ondersteuning
nodig als het moeilijker
wordt of als de interesse
ontbreekt. Weinig intrinsieke
motivatie.

Heeft hulp en positieve
ondersteuning nodig als het
moeilijker wordt of als de
interesse ontbreekt.

Met enige zelfdiscipline
kan de leerling zich ook
inzetten voor vakken die
hem minder interesseren.

Beschikt over voldoende
doorzettingsvermogen om
ook lastige taken tot een
goed eind te brengen

De leerling beschikt over
voldoende
doorzettingsvermogen om
ook lastige taken tot een
goed eind te brengen.

De leerling beschikt
over voldoende
doorzettingsvermogen
om ook lastige taken
tot een goed eind te
brengen.

De leerling beschikt
over voldoende
doorzettingsvermogen
om ook lastige taken
tot een goed eind te
brengen.

Huiswerk

Veel moeite met
agendagebruik. Is gebaat bij
weinig huiswerk en bij
voorkeur onder begeleiding
op school. Heeft hulp nodig
om schoolspullen en
huiswerk in orde te hebben.

Is gebaat bij weinig
huiswerk en bij voorkeur
onder begeleiding op
school. Heeft hulp nodig
om huiswerk en
schoolspullen in orde te
hebben.

De leerling krijgt in
beperkte mate huiswerk
en kan daar ook thuis aan
werken, mits de opdracht
helder is. Huiswerk en
schoolspullen zijn meestal
in orde.

De leerling kan wat meer
huiswerk aan en is goed in
staat thuis met schoolwerk
aan de slag te gaan. Heeft
huiswerk en schoolspullen in
orde.

De leerling kan zelfstandig
een planning maken voor een
langere periode en levert
grotere opdrachten en
huiswerk op tijd in.

De leerling kan
zelfstandig een
planning maken voor
een langere periode en
levert grotere
opdrachten en
huiswerk op tijd in.

De leerling kan
zelfstandig een
planning maken voor
een langere periode
en levert grotere
opdrachten en
huiswerk op tijd in.

Samenwerken

Heeft hulp nodig met
samenwerken met
klasgenoten. Heeft veel hulp
nodig bij het oplossen van
meningsverschillen en zich
handhaven in sociale
situaties.

Kan samenwerken met
klasgenoten, maar heeft
hulp nodig bij het oplossen
van meningsverschillen.

Kan samenwerken met
meerdere klasgenoten.

Kan goed samenwerken en
daarin ook een leidende rol
pakken.

Kan goed samenwerken en
daarin ook een leidende rol
pakken.

Kan goed samenwerken
en daarin ook een
leidende rol pakken.

Heeft coaching nodig
bij samenwerkingsopdrachten.

Concentratie
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Sociale omgang

Veranderen

PRO
De leerling kan in een
vertrouwde, overzichtelijke
omgeving, adequaat omgaan
met klasgenoten.

BB
De leerling kan in een
vertrouwde omgeving met
wat hulp samenwerken
met klasgenoten.

KB
De leerling kan
samenwerken met
meerdere klasgenoten,
ook in een veranderde
omgeving.

GL/TL
De leerling kan goed
samenwerken, ook in een
veranderende omgeving en
daarin ook een leidende rol
nemen.

HAVO
De leerling kan goed
samenwerken, ook in een
veranderende omgeving en
daarin ook een leidende rol
nemen.

VWO
De leerling kan goed
samenwerken, ook in
een veranderende
omgeving en daarin ook
een leidende rol
nemen.

VWO +
De leerling kan goed
samenwerken, ook in
een veranderende
omgeving en daarin
ook een leidende rol
nemen.

Heeft moeite met
veranderingen. Functioneert
het beste in een duidelijke,
gestructureerde en
vertrouwde omgeving.
Behoefte aan
voorspelbaarheid en
overzicht.

Functioneert het beste in
een vertrouwde omgeving.

Functioneert ook in een
veranderde omgeving.

Functioneert goed in een
veranderde omgeving.

Functioneert goed in een
veranderde omgeving.

Functioneert goed in
een veranderde
omgeving.

Functioneert goed in
een veranderde
omgeving.

**

De leerling heeft een
zeer brede interesse
en is bereid iets
extra's te doen.

IQ

60 - 80

80 - 90

90 - 100

> 95

>105

>115

> 120

NIO

WISC: 60-80

80 - 95

85 - 99

95 - 107

CITO
Leerachterstanden

maakt geen CITO eindtoets
minimaal 30 maanden op 2
van de 4 leergebieden

520 - 528
12 - 24 mnd.

525 - 533
6 - 12 mnd.

530 - 538
0 - 6 mnd.

> 537
0 - 2 maanden

> 540
n.v.t.

> 545
n.v.t.

DLE
LOVS

< 30 op 2 leergebieden
overwegend V scores

30 - 50
overwegend V scores

40 - 60
overwegend IV scores

> 50
overwegend III scores

> 55
overwegend II scores

> 55
overwegend I scores
Waarvan of begrijpend
lezen of rekenen niveau
1 is.

> 58
overwegend I scores
Begrijpend lezen en
rekenen minimaal 1

waarbij begrijpend lezen en
rekenen minimaal een 2 zijn.
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Bijlage 8:
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Bijlage 9:

STAATSCOURANT

Nr. 49259
4 september
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
23 augustus 2018 nr. 1383873, houdende de vaststelling van de screenings- en
testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2019–2020 (Regeling
screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2019–2020)
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
Gelet op artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO;
Besluit:
Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten
De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en
praktijkonderwijs voor het schooljaar 2019–2020 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2
De Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2018–2019 wordt ingetrokken.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.
Artikel 4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2019–2020.
Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob
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BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING SCREENINGS- EN TESTINSTRUMENTEN LWOO EN PRO
SCHOOLJAAR 2019–2020
Lijst toegestane instrumenten Criterium Intelligentie: de scores op de IQ-testen mogen niet ouder zijn dan twee jaar
gerekend vanaf de datum van aanmelding bij het samenwerkingsverband. Tenzij in de testhandleiding anders
aangegeven, hoeft men geen Flynn-correctie toe te passen. Wanneer leerlingen eind groep 7 naar het lwoo of pro gaan
mogen de intelligentietesten van groep 8 worden afgenomen wanneer de leerling in groep 3 of hoger gedoubleerd is.
In het verleden werd achter testen en toetsen een categoriebeoordeling aangegeven. Dit was gebaseerd op de database
van de RVC landelijk. Nieuwe instrumenten kregen een categoriebeoordeling 0 tot aangetoond kon worden in welke mate
het instrument naar tevredenheid kon worden ingezet. De beoordeling varieerde dan van I (tevredenheid) tot IV
(problematisch). Met het opheffen van de RVC is de database niet meer up to date beschikbaar. Daarom wordt, indien van
toepassing, bij opmerkingen geattendeerd op aandachtspunten bij gebruik van het instrument.
Naam Test

Bereik

Opmerkingen

ADIT: Adaptieve Digitale Intelligentie Test, A-VISION,
2013

Groep 8

Alleen genormeerd voor leerlingen uit groep 8.
Nog niet voor 1e leerjaar VO.
Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

Cito: Intelligentietest VO, Cito 2013

Klas 1 t/m 3
regulier VO

Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

Drempeltest, Boom test uitgevers, 2007

Groep 7 + 8

Deze test moet in maart tot en met juni van groep 7 worden
afgenomen of in groep 8.
Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

NIO: Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau, Boom test uitgevers, 2018

Groep 7, 8 en
klas 1, 2 en 3 VO

Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

NSCCT: Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test,
De Rijnlandse School, 2014

Groep 4 t/m 8

Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

RAKIT-2: REVISIE AMSTERDAMSE KINDER
INTELLIGENTIE TEST, Pearson Assessment and
Information, 2011

4 t/m 12;6 jaar

Deze test moet vóór de 12e verjaardag zijn afgenomen: zie
toelichting.

SON-R 6-40, Snijders-Oomen Niet-verbale
intelligentietest, Hogrefe Uitgevers, 2011

6 t/m 40 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden
technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en
leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen.

TPVO-IVO: Testserie voor plaatsing in het VOInstaptoets Voortgezet Onderwijs, INTERNETVERSIE,
A-VISION, 2008

Groep 8

Deze test moet in januari tot en met mei van groep 8 worden
afgenomen.
Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

WISC-IIINL: Nederlandse bewerking van de Wechsler
Intelligence Scale for Children, Pearson Assessment
and Information, 2002/2005

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die ten minste zes jaar in Nederland of
Vlaanderen wonen. (Verkorte versie zonder subtests 11 en 13
toegestaan).
Dit jaar voor het laatst toegestaan.

WNV-NL: Nederlandse bewerking van de Wechsler
Nonverbal Scale of Ability, Pearson Assessment and
Information, 2008

4 t/m 21 jaar

Met name te gebruiken bij taalproblemen (achterstanden
technisch lezen, begrijpend lezen en spelling > 50%) en
leerlingen die onvoldoende Nederlands beheersen.

Opmerkingen bij Criterium Intelligentie:
Een IQ-test die volgens de handleiding door een leerkracht mag worden afgenomen moet altijd onder de
verantwoordelijkheid van een bevoegd deskundige worden geïnterpreteerd.
Pas op met het gebruik van schriftelijk af te nemen klassikale tests ingeval er sprake is van een leerling met grote
leerachterstanden (met name op begrijpend lezen) of bij onvoldoende beheersing van het Nederlands. Mede daarom is er
in het verleden een onderscheid aangebracht tussen een beoordeling per test ten behoeve van de bepaling lwoo of pro.
Schriftelijke tests voor potentiële pro-leerlingen werden dan voorzien van een III of een IV.
De WISC-IIINL (Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children) met normen uit 2004, staan dit
jaar voor het laatst op de lijst. In 2019 zijn de normtabellen van de WISC-IIINL 15 jaar oud en verouderd.
De RAKIT-2 moet vóór de 12e verjaardag zijn afgenomen wegens het oordeel van de COTAN over de representativiteit
van de normering boven de 12 jaar.
Lijst toegestane instrumenten Sociaal Emotionele problematiek schooljaar 2019–2020
De scores op de SE-testen mogen niet ouder zijn dan één jaar gerekend vanaf de datum van aanmelding bij het
samenwerkingsverband. Volgens de Regeling worden alleen leerlingen met een IQ tussen de 90 en 120 geacht dergelijke
vragenlijsten in te vullen. Schriftelijke zelfbeoordelingsvragenlijsten zijn meestal te moeilijk voor leerlingen met grote
leerachterstanden op het gebied van begrijpend lezen. Er worden daarom beperkingen gesteld aan het gebruik van
zelfbeoordelingsvragenlijsten door deze leerlingen. Leerlingen zijn met zelfbeoordelings-vragenlijsten toetsbaar wanneer
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ze op Begrijpend Lezen het niveau halen van de gemiddelde leerling aan het eind van groep 6 of hoger (dle 40 of hoger).
Wanneer deze leerling een begrijpend leesniveau heeft van een gemiddelde leerling in groep 6 (dle 30 – 40) moet de
onderzoeker nagaan of een zelfbeoordelingslijst wel een juiste keuze is. Bij een begrijpend leesniveau behorend bij de
gemiddelde leerling van groep 3, 4 of 5 (dle < 30) wordt sterk afgeraden een zelfbeoordelingsvragenlijst te gebruiken voor
de vaststelling van SE problematiek. Voor het persoonlijkheidsonderzoek kan de onderzoeker in dat geval gebruik maken
van gegevens uit het onderwijskundig rapport, van beoordelingslijsten door ouders en/of leerkracht én van gegevens op
basis van eigen waarneming. Voor zover de vragenlijsten van score-aanduidingen zijn voorzien van het type ‘klinisch
bereik’, ‘risicogebied’, ‘zorgscore’ en dergelijke, mogen alleen de scores die in een dergelijk bereik vallen gebruikt worden
als argumentatie voor ondersteuningsbehoefte.
Naam Test

Bereik

Opmerkingen

DVL: Docenten Vragenlijst, A-VISION, 2006Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.

Groep 8 en 1e klas VO

Kanjervragenlijst, Instituut voor Kanjertrainingen B.V., 2012

Groep 5 t/m 8

LMT: Leermotivatietest, Boom test uitgevers, 2009

Groep 6 t/m 8

LOVS VISEON 2.0, Cito, 2016

Groep 3 t/m 8

LVT: Leervoorwaardentest, Bohn Stafleu van Loghum, 2011

4–18 jaar

NPV-J-2: Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2, Boom test
uitgevers, 2011

9–16 jaar

PMT-K-2: Prestatie Motivatietest voor Kinderen 2, Pearson Assessment
and Information, 2011

Groep 7/8 en 1e klas
VO

SAQI, School Attitude Questionnaire Internet, Uitgeverij Libbe Mulder,
2007

Groep 6, 7,8
en 1e klas VO

Internetversie van de SVL

SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst, Bohn Stafleu van Loghum, 2005

4–18 jaar

Dit jaar voor het laatst
toegestaan.

SVL, Schoolvragenlijst, Pearson Assessment and Information, 2008

9–16 jaar

TPVO-Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs Leerlingvragenlijst, A-VISION, 2008

Groep 8

TPVO- Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs Docentenvragenlijst, A-VISION, 2008

Groep 8 en 1e klas VO

ZIEN!, Driestar Onderwijsadvies, 2012

4 t/m 12 jaar

Betreft de leerkrachtversie
van Zien!

1 In combinatie met Leerling Vragenlijst (LVL) te gebruiken wanneer het begrijpend leesniveau van de leerling voldoende is.

Opmerkingen bijCriterium Sociaal Emotionele problematiek:
Een test die het beeld geeft van sociaal-emotionele problematiek van de leerling in relatie tot de leerprestaties en die
volgens de handleiding door een leerkracht mag worden afgenomen moet altijd onder de verantwoordelijkheid van een
bevoegd deskundige worden geïnterpreteerd.
Zien!: ‘het betreft hier de leerkracht versie van Zien!’. Reden: er is inmiddels ook een leerling versie, maar deze is nog niet
door de COTAN beoordeeld; ook is er een versie voor het VO; hiervoor geldt hetzelfde.
De SEV: Sociaal Emotionele Vragenlijst, Bohn Stafleu van Loghum met normen uit 2004, staan dit jaar voor het laatst op
de lijst. In 2019 zijn de normtabellen van de SEV 15 jaar oud en verouderd.
Toegestane instrumenten onderzoek leerachterstanden schooljaar 2019–2020
Afname van leervorderingenonderzoek
Voor het weergeven van de leervorderingen wordt in principe altijd gevraagd om de meest recent afgenomen toetsen.
Wanneer de leerling van 1-2-2020 tot en met 30-9-2020 wordt aangemeld, moeten de didactische toetsen in het schooljaar
2019–2020 of daarna zijn afgenomen. Bij aanmelding vóór 1-2-2020 mogen de gegevens van de didactische toetsen die in
het onderwijskundig rapport worden gebruikt niet ouder zijn dan zes toetsmaanden (juli en augustus worden niet
meegerekend). Alle genoemde leervorderingentoetsen die geschikt zijn voor groep 8 mogen ook gebruikt worden voor het
didactisch toetsen van leerlingen in 1-VO. De didactische leeftijd (DL) is in dat geval 60 en dezelfde regels die voor groep
8 gelden ten aanzien van adaptief toetsen, gelden ook hier.
Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS)
Het Didactische Leeftijds Equivalent (DLE) hebt u nodig bij de doorverwijzing van leerlingen naar het lwoo en het pro. Door
Cito wordt niet bij alle toetsen een koppeling gemaakt met DLE’s in de rapportages. Cito gebruikt voor de rapportage
vaardigheidsscores en functioneringsniveaus. Wanneer u gebruik maakt van het Computerprogramma LOVS, kunt u via
het onderwijskundig rapport wel de benodigde DLE´s opvragen voor de doorverwijzing naar lwoo en pro. Ook kunt u de
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betreffende tabellen gebruiken in de publicatie DLE-Schalen1 voor de omzetting van ruwe scores (papieren versie) of
vaardigheidsscores (digitale versie) naar DLE’s.
Het is niet mogelijk om een directe verbinding te leggen tussen de scores op de papieren toets en de digitale versie, omdat
in beide gevallen langs een andere route de resultaten worden verkregen. Het is daarom noodzakelijk te vermelden welke
toetsversie is gebruikt.
In september 2013 heeft het Cito een nieuwe normering uitgebracht voor de LOVS 2.0 toetsen. Deze normen zijn geldend
voor de beoordeling voor lwoo en pro. Van de nieuw ontwikkelde LOVS 3.0 toetsen staan nu alleen de normen voor groep
3 tot en met groep 6 op de lijst. Het Cito werkt aan de uitbreiding van de reeks tot en met groep 8, maar deze zijn op dit
moment nog niet beschikbaar en kunnen daarom niet worden opgenomen in deze lijst.
Hulp voor dyslectische leerlingen wanneer doortoetsen en terug toetsen mogelijk is
Voor dyslectische leerlingen kan het nuttig zijn om te weten wat een leerling kan met en zonder ondersteuning,
bijvoorbeeld in de vorm van voorleessoftware. Voor deze leerlingen is de volgende procedure aan te bevelen. Laat de
toets op het huidige of iets hogere niveau maken met de hulpmiddelen die de leerling ook in de klas gebruikt. Noteer de
behaalde score en ook de ervaring en de werkwijze met betrekking tot de motivatie. Neem vervolgens de toets van een
jaar onder het huidige niveau af strikt conform de instructie van de handleiding. Neem deze score op in de aanvraag en
verwerk de uitkomsten van de eerste afname in de toelichting op de scores. In de aanvraag wordt op deze wijze duidelijk
wat het niveau van de leerling is met en zonder hulp. Leg goed vast welke hulp geboden is en om welke redenen. In de
beoordeling van de aanvraag wordt dus de score gebruikt die verkregen is zonder dat van hulp of hulpmiddelen gebruik
gemaakt is.
Door- en terugtoetsen
Bij jaargroep gebonden toetsen zoals de Cito-volgsystemen dienen de Commissies die over de aanvragen beslissen uit te
gaan van toetsen die aansluiten bij het werkelijke didactische niveau van de leerling. Dit betekent dat schoolverlaters op
de basisschool soms toetsen moeten maken die in jaargroepen daarvoor gebruikt worden. De handleiding van de CITO
3.0 toetsen geeft aan hoe op maat getoetst moet worden. Bij die toetsen wordt terug of door getoetst volgens die
instructies.
Adaptief toetsen
Kandidaten voor lwoo en pro hebben leerachterstanden. Bij adaptieve toetsing door de basisschool worden toetsen
afgenomen die de leerling op basis van zijn eigen leerniveau redelijk zou moeten kunnen maken. Een leerling die qua
leerlijn in groep 6 zit, laat men niet een te moeilijke toets van groep 8 maken. Het gebruik van de toets van groep 6 is
kindvriendelijker en de score niet alleen betrouwbaarder, maar geeft ook meer inzicht in wat een leerling kan.
Door- of terug toetsen
De algemene regel is dat voor een goede niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het beste past bij het
feitelijke leerniveau van de leerling. Mocht uit de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet de juiste toetsversie is
gekozen, dan moet er in principe worden door- of terug getoetst. Maar waaraan zie je dat? Wanneer moet er dan worden
door- of terug getoetst? Dat verschilt per toets-soort.
–
–
–
–

De eerste groep van toetsen waar door- of terug toetsen aan de orde zou kunnen zijn, betreft:
Technisch lezen onderdeel Leestempo
LOVS Begrijpend lezen, Cito 2.0 en 3.0
LOVS Spelling, Cito 2.0 en 3.0
LOVS Rekenen-wiskunde, Cito 2.0 en 3.0
Bij deze leerjaargebonden toetsen moet in principe worden door- of terug getoetst als de feitelijke uitslag meer dan één
leerjaar (in DLE’s uitgedrukt: meer dan 10 punten) van de verwachte score af ligt. Stel: u vermoedt dat de leerling op het
niveau van halfweg leerjaar 5 zal scoren. U zet dus toets M5 in met een DL van 25. U verwacht dus een score die ligt
tussen DLE 15 en 35. Als de toets score inderdaad binnen die range valt, hoeft er niet doorgetoetst te worden. Valt de
score daarbuiten, dan moet er in principe wel doorgetoetst worden met een andere toetsversie. Zie daarvoor een tweetal
voorbeelden hieronder.
Voorbeeld één: de leerling haalt op de M5-toets een score die correspondeert met een DLE van 36. Dit is geen pro-score
maar een score die past bij lwoo. De afwijking van de gevonden score is groter dan 10 DLE-punten. Daarom legt u ter

1 DLE-schalen indicatiestelling LWOO en pro voor instroom in schooljaar 2019–2020, uitgave 2017.
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nadere verifiëring van de juistheid van dit niveau nu de M6- of E6-toets voor om te zien waar het niveau dan op uitkomt.
U voegt beide toetsscores toe aan het onderwijskundig rapport.
Voorbeeld twee: opnieuw wordt een M5-toets afgenomen, maar nu blijkt de DLE die hoort bij de score van de leerling maar
14 te bedragen. Ook hier is de afstand groter dan 10 DLE-punten, maar omdat de uitkomst nog steeds op pro-niveau ligt,
is terug toetsen niet noodzakelijk.

–
–
–

De toepassing van deze regel mag minder strikt gehanteerd worden als alle relevante gegevens in een eenduidige richting
wijzen en door- of terug toetsen naar alle waarschijnlijkheid niet tot een andere indicatie zal leiden. Echter: als de toets
uitslag van de leerling meer dan 10 DLE-punten van de gekozen toetsversie af ligt, moet in ieder geval worden door- of
terug getoetst als:
dit toets-resultaat duidelijk afwijkt van de gegevens uit het onderwijskundig rapport of het leerlingvolgsysteem, of;
er sprake is van strijdige gegevens (sommige scores verwijzen naar lwoo en andere naar pro), of;
er sprake is van een IQ tussen 75 en 80 (omdat dit het overlapgebied is tussen lwoo en pro).
Aan het eind van deze bijlage is een tabel opgenomen over hoe door- of terug- te toetsen bij dit soort toetsen. Als u op
deze wijze te werk gaat, hoeft nooit meer dan twee keer getoetst te worden. Uitgangspunt is dat de leerling de eerste keer
een toets voorgelegd krijgt, die naar de verwachting van de afnemer van de toets past bij het niveau van de leerling. De
eventuele tweede toets die u kiest sluit aan bij het op de eerste toets behaalde niveau. Die twee gegevens zullen voor elke
commissie die over de aanvragen beslist voldoende zijn. Wel is het van groot belang dat u precies de toets instructies van
de betreffende toets handleiding volgt.
De toets serie Begrijpend Lezen 345678 is de tweede groep van toetsen waar mogelijk door- of terug getoetst moet
worden. Begrijpend lezen 345678 bestaat uit 5 toetsen met het afnamebereik 34, 345, 56, 678 en 78. De toetsen zijn apart
genormeerd en de toets wordt geleverd inclusief normeringstabellen. Voor deze serie gelden de doortoets-regels. De DLErange van de toetsen 345 en 678 is op zich tamelijk breed. In voorgaande toelichtingen hebben we bij deze toetsen
daarom niet verwezen naar de door- of terug toets noodzaak, omdat die zich bij een globale schatting van het leerniveau
van de leerling maar sporadisch zal voordoen. Nu er evenwel ‘tussenvormen’ beschikbaar zijn moet hier wel op gelet
worden.
In de handleiding van de betreffende toetsen wordt dit ook aangegeven. De algemene regel hier is dat de toets uitslag
alleen gebruikt kan worden als de score een DLE-waarde uit de tabel oplevert.
Voor toets 56 moeten minstens 15 items goed zijn. Scores daaronder leveren geen DLE-waarde op: er moet dus terug
getoetst worden. Een score van 31 tot 35 levert aan de bovenkant van de lijst geen DLE-waarde op: hier moet dus
doorgetoetst worden met versie 78 of 678. Voor toets 78 geldt: de minimale score moet 21 zijn (van de 40 items). Een
lagere score betekent dat er terug getoetst moet worden.

Adviestabel door- en terug toetsen E-toetsen CITO-LOVS
Niveau van de toets

Behaald dle

Advies

Groep E4

< 10

Doortoetsen niet nodig: pro-score

Groep E4

> 30

Kies een Toets van groep 5

Groep E5

< 20

Doortoetsen niet nodig: pro-score

Groep E5

> 40

Kies een Toets van groep 6

Groep E6

< 30

Kies een Toets van groep 4Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Groep E6

> 50

Kies een Toets van groep 7

Groep E7

< 40

Kies een Toets van groep 6 (zie noot 3)

Groep E7

> 60

Doortoetsen niet nodig: score valt buiten lwoo-criteria.

1 Is de score lager dan het voorafgaande leerjaar dat u adaptief had gekozen, dan is het advies: neem de toets van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst.
Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw startniveau veel te hoog is geweest.

Adviestabel door- en terug toetsen M-toetsen CITO-LOVS 2.0
Niveau van de toets

Behaald dle

Advies

Groep M4

<5

Doortoetsen niet nodig: pro-score

Groep M4

> 25

Kies een Toets van groep 5

Groep M5

< 15

Doortoetsen niet nodig: pro-score

Groep M5

> 35

Kies een Toets van groep 6

Groep M6

< 25

Kies een Toets van groep 5 (zie noot 3)

Groep M6

> 45

Kies een Toets van groep 7

Groep M7

< 35

Kies een Toets van groep 6 (zie noot 3)

Groep M7

> 55

Kies een Toets van groep 8

Groep M8

< 45

Kies een Toets van groep 7 (zie noot 3)
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Adviestabel door- terug toetsen Begrijpend Lezen 345678
Begrijpend lezen 56

< 15 items goed

Kies nu versie 34

Begrijpend lezen 56

> 30 items goed

Kies nu versie 78

Begrijpend lezen 78

< 21 items goed

Kies nu versie 56

Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Technisch lezen schooljaar 2019–2020
(zie: afname leervorderingenonderzoek en door- en terug toetsen)
Naam Test

Bereik

Drempelonderzoek 678 5e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 4 t/m 8

Opmerkingen

Drempelonderzoek 678 7e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2017

Groep 4 t/m 8

LOVS AVI, Cito, 2009

Groep 3 t/m 8

LOVS DMT, Cito, 2009

Groep 3 t/m 8

Afname van kaart 1, 2 en 3 verplicht, met
samengestelde ruwe score als uitgangspunt voor
bepalen achterstand.

LOVS Technisch lezen, Cito, 2012

Groep 3 t/m 8

Onderdeel Leestempo

Technisch lezen 345678, 90 A/B,
678 Onderwijs Advisering, 2005

90A: Bereik
groep 3 t/m 8
90B: Bereik
groep 4 t/m 8

TPVO-TL: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet
Onderwijs -Technisch Lezen,
A-VISION, 2008

Groep 5 t/m 8

Normering 2009.

Opmerkingen bijTechnisch lezen:
Geen
Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Begrijpend lezen schooljaar 2019–2020
(zie: afname leervorderingenonderzoek en door- en terug toetsen)
Wanneer een leerling bij de afname van de toets Technisch Lezen lager scoort dan DLE 20 is afname van een toets
Begrijpend Lezen voor leerlingen die naar het pro worden verwezen niet noodzakelijk.
Naam Test

Bereik

Begrijpend lezen 345678 toets 345,
678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 t/m 5

Opmerkingen

Begrijpend lezen 345678 toets 678,
678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 6 t/m 8

Begrijpend lezen 345678 toets 34,
678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 & 4

Begrijpend lezen 345678 toets 56,
678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 5 & 6

Toets 6 Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

Begrijpend lezen 345678 toets 78,
678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 7 & 8

Toets 7/8 Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

Begrijpend lezen 345678 toets 345678,
678 Onderwijs Advisering, 2006

Groep 3 t/m 8

Begrijpend lezen Speciale leerlingen, Cito, 2011

Voor
functioneringsniveaus
groep 3 tot en met 5

Papieren en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal
(Basis) Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven in het reguliere basisonderwijs.

Begrijpend lezen Speciale leerlingen, Cito, 2012

Voor
functioneringsniveaus
groep 6 tot en met 8

Papieren en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal
(Basis) Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven in het reguliere basisonderwijs.
Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

Drempelonderzoek 678, 5e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

Drempelonderzoek 678 7e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2017

Groep 5 t/m 8

LOVS 2.0 Begrijpend lezen, Cito, 2010

Groep 3 t/m 8

Toets 6 t/m 8 Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.

Papieren (groep 3 t/m 8) en digitale versie (groep 7 en 8).
Normering sept 2013. Voor de interpretatie van de LOVS 2.0
van het Cito is de normering van september 2013
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Naam Test

Bereik

Opmerkingen
voorgeschreven (zie de publicatie DLE schalen
indicatiestelling LWOO en pro voor instroom in schooljaar
2019–2020, uitgave 2017.).

LOVS 3.0 Begrijpend lezen, Cito

Groep 3 t/m 7

SVT-BL: Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen,
Boom test uitgevers, 2011

Groep 4 t/m 8

Papieren versie.

TPVO-BL: Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet
Onderwijs - Begrijpend lezen,
A-VISION, 2003

Groep 7 & 8

Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen. Ondergrens:
DLE = 31.

TPVO-BL-i: Testserie voor Plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs-Begrijpend lezen
INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: DLE = 10

Opmerkingen bijBegrijpend lezen:
LOVS 3.0 toetsen van het Cito: op dit moment zijn de versies op papier voor groep 3 t/m 7 beschikbaar.
Lijst toegestane instrumenten Leerachterstand Spelling schooljaar 2019–2020
(zie: afname leervorderingenonderzoek en door- en terug toetsen)
Naam Test

Bereik

Drempelonderzoek 678, 5e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

Opmerkingen

Drempelonderzoek 678 7e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2017

Groep 5 t/m 8

Spelling Speciale leerlingen (niet-werkwoorden),
Cito, 2011

Voor
functioneringsniveaus
groep 3 t/m 5

Papieren en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal
(Basis) Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven in het reguliere basisonderwijs.

Spelling Speciale leerlingen (niet-werkwoorden),
Cito, 2012

Voor
functioneringsniveaus
groep 6 tot en met 8

Papieren en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal
(Basis) Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven in het reguliere basisonderwijs. Attentie bij
afname potentiële pro-leerlingen.

LOVS 2.0 Spelling (niet-werkwoorden), Cito.

Groep 3 t/m 8

Papieren en digitale versie. Voor de interpretatie van de
LOVS 2.0 van het Cito is de normering van september
2013 voorgeschreven (zie de publicatie DLE schalen
indicatiestelling LWOO en pro voor instroom in schooljaar
2019–2020, uitgave 2017)

LOVS 3.0 Spelling (niet-werkwoorden), Cito.

Groep 3 t/m 6

Papieren versie groep 3 tot met 6, digitale versie groep 3
tot en met 5.

SVT SP Boom test uitgevers, 2015

Groep 3 t/m 8

Deel ‘Spelling woorden’

TPVO-SP: Testserie voor Plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs - Spellingvaardigheid, AVISION, 2003

Groep 7 & 8

Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.
Ondergrens: DLE = 31.

TPVO-SP-i: Testserie voor Plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs -Spellingvaardigheid
INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: DLE = 9.

Opmerkingen bij Spelling:
LOVS 3.0 toetsen van het Cito: op dit moment zijn de versies op papier voor groep 3 t/m 6 beschikbaar en de digitale versies
voor groep 3 t/m 5.
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Lijst toegestane instrumenten Leer Achterstand Inzichtelijk Rekenen schooljaar 2019–2020
(zie: afname leervorderingenonderzoek en door- en terug toetsen)
Naam Test

Bereik

Drempelonderzoek 678, 5e versie, 678 Onderwijs
Advisering, 2010

Groep 5 t/m 8

Opmerkingen

Drempelonderzoek 678 7e versie,
678 Onderwijs Advisering, 2017

Groep 5 t/m 8

LOVS 2.0 Rekenen-Wiskunde, Cito

Groep 3 t/m 8

Papieren- en digitale versie; normering sept 2013. Voor de
interpretatie van de LOVS 2.0 van het Cito is de normering
van september 2013 voorgeschreven (zie de publicatie
DLE schalen indicatiestelling LWOO en pro voor instroom in
schooljaar 2019–2020, uitgave 2017).

LOVS 3.0 Rekenen-Wiskunde, Cito

Groep 3 t/m 7

Papieren- en digitale versie.

Rekenen-Wiskunde Speciale leerlingen, Cito,
2011/2012

Voor
functioneringsniveaus
groep 3 tot en met 5

Papieren en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal
(Basis) Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven in het reguliere basisonderwijs.

Rekenen-Wiskunde Speciale leerlingen, Cito,
2011/2012

Voor
functioneringsniveaus
groep 6 tot en met 8

Papieren en digitale versie. Voor leerlingen in het Speciaal
(Basis) Onderwijs en leerlingen die extra ondersteuning
behoeven in het reguliere basisonderwijs. Attentie bij
afname potentiële pro-leerlingen.

SVT-RW: Schoolvaardigheidstoets RekenenWiskunde, Boom test uitgevers, 2012

Groep 3 t/m 8

TPVO-IR: Testserie voor Plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs - Inzichtelijk rekenen, AVISION, 2003

Groep 7 & 8

Attentie bij afname potentiële pro-leerlingen.
Ondergrens: dle = 31.

TPVO-IR-i: Testserie voor Plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs - Inzichtelijk Rekenen
INTERNETVERSIE, A-VISION, 2007

Groep 4 t/m 8

Ondergrens: dle = 11.

Opmerkingen bijInzichtelijk rekenen:
LOVS 3.0 toetsen van het Cito: op dit moment zijn de versies op papier en de digitale versies voor groep 3 t/m 7 beschikbaar.
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TOELICHTING
1. Algemeen
Zolang de landelijke criteria voor lwoo en pro2 ook binnen passend onderwijs van kracht blijven, wordt daarmee
samenhangend ook een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld.

–
–
–
–

Volgens artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO dient er (met ingang van 1 januari 2016) jaarlijks vóór
1 oktober bij ministeriële regeling een lijst van screenings-, en testinstrumenten te worden vastgesteld die gebruikt
kunnen worden voor de indicatiestelling lwoo en pro. De voorliggende lijst is bedoeld voor gebruik in regio’s waar voor
lwoo niet voor opting-out voor wat betreft de criteria is gekozen en voor het gebruik bij aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring pro. Ze bevat een limitatieve opsomming van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen
tot een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid pro die ingediend worden bij de samenwerkingsverbanden die over de
aanvragen beslissen in de periode 1 oktober 2018 t/m 30 september 2019 voor leerlingen:
die rechtstreeks afkomstig zijn van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de
expertisecentra en instromen in het eerste leerjaar vmbo of het praktijkonderwijs;
uit het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, waarvoor een beschikking lwoo of pro wordt aangevraagd;
zoals bedoeld in artikel 10g, lid 4 WVO, betreffende vreemdelingen. Voor deze leerlingen kan een aanvraag tot
plaatsing in het lwoo of pro eerst ingediend worden na het schooljaar waarin zij voor het eerst zijn meegeteld als
ingeschreven leerling op die school;
voor wie een overstap naar pro geïndiceerd geacht wordt, zoals bedoeld in artikel 10g, lid 5 WVO, opgenomen in
artikel 15e van het Inrichtingsbesluit WVO (aanvragen en beschikkingen voor bijzondere groepen van leerlingen).
2. Vaststelling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor lwoo in regio’s die niet voor
opting-out kozen en voor pro ten behoeve van instroom in schooljaar 2019–2020
Deze lijst is tot stand gekomen op basis van een voorstel van een daartoe door het Steunpunt Passend Onderwijs van
de VO-Raad op verzoek van het ministerie ingestelde Certificeringscommissie.
3. Uitgangspunt opname testen en toetsen op de lijst
Uitgangspunt voor opname in onderhavige lijst is de psychometrische deugdelijkheid die op onafhankelijke wijze moet
zijn vastgesteld. De COTAN beoordeelt als onafhankelijke commissie test- en screeningsinstrumenten en rapporteert
hierover via de COTAN Documentatie (www.cotandocu-mentatie.nl). Sinds 2015 geeft de Expertgroep Toetsen PO op
grond van het Toetsbesluit PO een kwaliteitsoordeel over een tussentijdse toets of een reeks van tussentijdse toetsen
(LOVS-toetsen). De COTAN heeft met de Expertgroep Toetsen PO de afspraak gemaakt dat de COTAN de
Certificerings-commissie informeert over beoordelingen door de Expertgroep van voor de lijst relevante toetsen. Een
belangrijk criterium voor opname van testinstrumenten in de lijst is een positieve beoordeling door de COTAN op de
relevante aspecten: betrouwbaarheid, normering, begripsvaliditeit en veelal de criteriumvaliditeit. Wanneer hier niet op
alle punten een ‘voldoende of hoger’ beoordeling gegeven is, is het instrument niet in de lijst opgenomen (m.u.v. de
didactische toetsen en de SE-vragenlijsten waar de criteriumvaliditeit voor dit doel een minder belangrijke rol speelt).
Voorts betrekt de Certificerings-commissie in haar advisering ten aanzien van de te gebruiken instrumenten ook de
praktische bruikbaarheid en de geschiktheid voor de doelgroep.
4. Gebruik klassikale en/of schriftelijke tests
In een flink aantal gevallen acht de Certificeringscommissie klassikale en/of schriftelijke tests niet geschikt voor delen
van de desbetreffende leerling-populatie. Dit hangt meestal samen met ernstige taal- en (begrijpend) leesproblemen
van de leerling, onder andere als gevolg van dyslexie, ernstige spraak- en taalstoornissen of Nederlands als tweede
taal. Het zal duidelijk zijn dat het bevoegd gezag (en binnen de scholen de deskundigen) en de hierbij betrokken
deskundigen van het samenwerkingsverband die de aanvragen beoordelen hier hun eigen verantwoordelijkheden
hebben en moeten nemen. Uiteindelijk zal in de communicatie tussen alle betrokken instanties besloten moeten
worden hoe met deze problematiek in het algemeen en in individuele gevallen omgegaan wordt. Uit de discussies die
hierover in het verleden binnen de Certificeringscommissie zijn gevoerd bleek dat men zich kan voorstellen, dat men in
bepaalde gevallen en omstandigheden de klassikaal en schriftelijk verzamelde gegevens toch accepteert in het
beslisproces. Ten eerste dient vermeld, dat voor sommige leerlingen een zoveelste toetsdag niet goed op te brengen
valt. Ook is duidelijk dat in de korte tijdsspanne die tussen de verzameling van de gegevens en de beslissing ligt,
onnodig werk voorkomen dient te worden. Wanneer de klassikaal en schriftelijk afgenomen tests in overeenstemming
zijn met vroegere op een andere manier verzamelde gegevens (bijvoorbeeld: een recente NIO met een vroegere
2 Gebaseerd op het besluit van 6 april 1993, Stb. 1993, 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 24 juni 2015, Stb. 2015, 273.
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WISC-III NL), en/of wanneer gegevens harmonisch overeenkomen met andersoortige gegevens in de aanvraag
(bijvoorbeeld van een leerling is een NPV-J afgenomen hoewel hij voor lezen slechts een DLE van 25 heeft, maar de
gegevens komen overeen met eerder jeugdpsychiatrisch onderzoek en/of met gegevens uit het onderwijskundig
rapport) kan ervan worden uitgegaan dat de aangeleverde gegevens kloppen en niet door een andere test vervangen
hoeven te worden. In het andere geval (bijvoorbeeld de NIO komt veel lager uit dan op grond van vorig intelligentie
onderzoek of op grond van resultaten op de inzichtvakken mocht worden verwacht, of de leerling geeft in de NPV-J aan
sociaal adequaat te handelen, waar de leerkracht in de DVL aangeeft, dat dat geenszins het geval is) zal men toch tot
andere evidentie (bijvoorbeeld via hertesten met een ander instrument of het invullen van in deze regeling genoemde
vragenlijsten door leerkracht of ouders) moeten beschikken: niet alleen zou in het andere geval de
beslissingsprocedure op mogelijk onjuiste gegevens berusten, maar ook zouden foutieve persoonlijke gegevens over
de leerling in omloop komen.
5. Afname door diagnostisch geschoolde psycholoog of diagnostisch geschoolde orthopedagoog
In twee specifieke gevallen is aangegeven dat de testresultaten onder de verantwoordelijkheid van een bevoegd
deskundige moeten worden geïnterpreteerd. Het gaat om de testinstrumenten voor het intelligentiequotiënt van de
leerling en om persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot prestatiemotivatie, faalangst en emotionele instabiliteit
die het beeld geven van de sociaal-emotionele problematiek van de leerling in relatie tot de leerprestaties (artikel 15d,
eerste lid, onder c en d, van het Inrichtingsbesluit WVO). Onder een ‘diagnostisch geschoolde psycholoog of
diagnostisch geschoolde orthopedagoog’ wordt een door een beroepsverenigingen van orthopedagogen of
psychologen als zodanig erkende en geregistreerde academisch gevormde psycholoog of orthopedagoog dan wel een
in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerde gezondheidszorg
psycholoog verstaan.
Administratieve lasten
Bij deze regeling zijn de test- en screeningsinstrumenten geactualiseerd aan de hand waarvan de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo op voordracht van de scholen in het voortgezet onderwijs kunnen
bepalen dat leerlingen zijn aangewezen op leerwegondersteuning in het vmbo dan wel leerlingen toelaatbaar kunnen
verklaren tot het praktijkonderwijs. De voormalige taken van de regionale verwijzingscommissies zijn met ingang van
1 januari 2016 overgenomen door de samenwerkingsverbanden. Deze regeling leidt dan ook niet tot extra
administratieve lasten. Voor scholen verandert er voor het gebruik van de lijst van screenings- en testinstrumenten
niets. Zij zijn bekend met de lijst en weten dat deze jaarlijks geactualiseerd wordt. Ook hier ontstaan dus geen extra
administratieve lasten.
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob
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