LEERWEG ONDERSTEUNEND ONDERWIJS
Wanneer krijgt mijn kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)?
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten
hebben om een vmbodiploma te halen, maar daarbij extra hulp nodig hebben. De school beslist of
uw kind in aanmerking komt voor lwoo.
Is de invulling van lwoo bepaald door de regering?
Vmbo-scholen kunnen zelf bepalen of en hoe zij lwoo aanbieden.
Is lwoo hetzelfde als een ‘rugzak’?
LWOO-bekostiging is geen rugzak. Het is geen leerlinggebonden financiering. Die leerlingebonden
financiering wordt alleen verstrekt op grond van diagnoses aan ‘gehandicapte’ leerlingen door de
zogenaamde REC’s.
Waarvoor wordt het lwoo-budget gebruikt?
LWOO is algemene bekostiging op grond van individuele leerlingresultaten. Het hele zorgsysteem van
de school wordt er mee bekostigd. Het wordt met name gebruikt voor verkleining van de klassen. Dit
naar rato van het aantal lwoo-leerlingen. Omdat de meeste lwoo-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zitten, zijn die klassen dus het kleinst.
Daarnaast wordt het lwoo-budget onder andere gebruikt om vakhulp te organiseren en
leerlingbegeleiding te geven bij leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.
Dit door middel van trainingen of individuele begeleiding.
Waarom was er op de basisschool bij mijn kind geen sprake van lwoo en nu op het vmbo wel?
Op grond van de overdrachtsgegevens van de basisschool kan het vmbo voor een aantal leerlingen
geen LWOO aanvragen. Vaak valt de NIO-score (IQ) wel binnen de LWOO-criteria maar zijn de
leervorderingen (lezen, spelling, rekenen) op dat moment te goed.
De ervaring heeft echter geleerd dat leerlingen vlak na de zomervakantie wat lager scoren op hun
schoolse vaardigheden. De besturen hebben de Zaanse scholen verplicht om vanwege de bekostiging
mogelijke lwoo-leerlingen opnieuw op leervorderingen te toetsen. Vaak vallen de uitslagen voor
bijvoorbeeld spelling en rekenen dan net wel binnen de LWOO-criteria. VMBO-scholen kunnen dan
alsnog lwoo aanvragen.
Op zich is die achterstand vlak na de zomervakantie helemaal niet erg. Over het algemeen zijn de
leerlingen binnen een paar weken weer op hun oude niveau. Het is te vergelijken met een paar
weken niet trainen voor een sport en daarna weer beginnen. Dan kost het ook even tijd voordat de
conditie terug is.
Handelingsplan
Het is wettelijk verplicht om voor LWOO-leerlingen een handelingsplan te maken. Compaen vmbo
doet dat ook maar streeft er naar om voor alle leerlingen een handelingsplan te maken.

