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Onderwerp
Opting out lwoo-licenties
Beslispunten
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van lwoo-licenties per 1 augustus 2016 aan alle
aangesloten scholen met vmbo-afdeling in ons samenwerkingsverband die nog niet
beschikken over een dergelijke licentie.
2. Akkoord te gaan te komen met een uitgewerkt voorstel opting out voor lwoo criteria per 1
augustus 2017.
Inleiding
Met de inpassing van lwoo en pro in de Wet passend onderwijs hebben de samenwerkingsverbanden
vo de mogelijkheid gekregen te kiezen voor opting out voor
a. het loslaten van de landelijke criteria lwoo en de duur van de ondersteuningstoewijzing voor
lwoo, per 1 augustus 2016, en/of
b. de lwoo-licenties.
Als een samenwerkingsverband kiest voor opting out van de lwoo-licenties, moet het aan DUO
doorgeven welke scholen het betreft, dit melden bij de Inspectie van het Onderwijs, de OPR
instemming vragen en tevens het ondersteuningsplan aanpassen.
Beleidsmatige context
De inpassing van lwoo/pro in de Wet passend onderwijs was al lange tijd voorzien. In het voorjaar van
2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de voorgestelde wetgeving maar week daarbij af op een
belangrijk punt waarvan eerder nog sprake was. De eerder voorgestelde mogelijkheid voor opting out
voor praktijkonderwijs, werd nog niet vastgesteld. Deze mogelijkheid komt op zijn vroegst per 1
oktober 2018 aan de orde. Op 13 oktober 2014 heeft het bestuur van ons samenwerkingsverband zich
uitgesproken voor het vasthouden aan de landelijke criteria. De toen gebruikte argumenten vonden
hun oorsprong in het feit dat het belangrijk is niet onnodig veel veranderingen versneld door te voeren.
De noodzaak leek ook niet direct aanwezig, immers ons samenwerkingsverband laat ten aanzien van
lwoo/pro-deelname een vrij gemiddeld beeld zien. Daarnaast heeft ons samenwerkingsverband zijn
handen vol aan het verkleinen van de deelname vso, wat prioriteit heeft.
Tot de inpassing van lwoo en pro in de Wet passend onderwijs, kon het aanvragen van een lwoolicentie tijdrovend zijn en kostbaar. Dat is met de mogelijkheid van opting out voor de lwoo-licenties
anders geworden. Door voor opting out te kiezen ten aanzien van de lwoo-licenties, mag een
samenwerkingsverband, mits alle aangesloten bestuurders hiermee akkoord zijn, elke vmbo-school in
zijn samenwerkingsverband aandragen voor een dergelijke licentie. Er hoeft niet langer aanvullend
onderzoek te worden verricht. Een licentie is voor een school voorwaarde om voor bekostiging lwoo in
aanmerking te kunnen komen.
Als samenwerkingsverband hanteren we dit jaar de landelijke criteria voor het toekennen van lwoo.
Niet kiezen voor opting out criteria lwoo, betekent dat het samenwerkingsverband de landelijke criteria
dient te hanteren en op grond daarvan een besluit neemt over aanwijzing lwoo. Het
samenwerkingsverband krijgt een vastgesteld budget voor de bekostiging van de lwoo-leerlingen maar
het is de wetgever die bepaalt wat de hoogte van het ondersteuningsbedrag per leerling is, dat wordt
betaald aan de scholen waar de leerlingen met lwoo-aanwijzing zijn ingeschreven. Als het aantal
toewijzingen lwoo groter is, dan het aantal waarop de bekostiging van het samenwerkingsverband is
gebaseerd, betekent dat een financieel risico.
Immers, als het toegekende budget lwoo aan het samenwerkingsverband onvoldoende is, wordt dit
door DUO gekort op de middelen lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband. Als deze
middelen onvoldoende blijken te zijn, wordt het tekort in de bekostiging lwoo verhaald op de
aangesloten scholen van het samenwerkingsverband. Door te kiezen voor opting out voor de lwoocriteria, kan ons samenwerkingsverband ervoor kiezen de landelijke criteria over te nemen maar het
vaste bedrag per lwoo-aanwijzing los te laten. Ons samenwerkingsverband kiest er dan voor het
budget dat voor lwoo binnenkomt, te gebruiken om te verdelen over het totaal aantal lwoo-

aanwijzingen (met dien verstande dat per toewijzing lwoo nooit
meer wordt betaald dan het landelijk geldende
ondersteuningsbedrag lwoo).
Naast dit financiële aspect, biedt opting out voor lwoo-criteria ook mogelijkheden om na te denken
over onder andere een afwijking in de duur van lwoo (landelijk is vastgesteld dat een aanwijzing lwoo
voor de gehele vo-periode van kracht blijft).
Beoogd effect en/ of resultaat
Dit voorstel draagt bij aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan:
Thuisnabijheid en Doelmatig en opbrengstgericht werken
Argumenten
1.1.Alle leerlingen, ook vmbo-leerlingen met een lwoo-aanwijzing, kunnen thuisnabij naar school:
elke vmbo-school van inschrijving in ons samenwerkingsverband is verzekerd is van bekostiging
lwoo. Leerlingen met een lwoo-aanwijzing weten zich verzekerd van leerwegondersteuning op
elke school in ons samenwerkingsverband.
1.2 Eenduidigheid en duidelijkheid: de communicatie naar ouders en scholen in het primair
onderwijs wordt eenvoudiger. Nu alle vmbo-scholen in ons samenwerkingsverband de
leerwegondersteuning bieden waartoe die een lwoo-aanwijzing toegang geeft, kunnen ouders (en
leerlingen) vrij kiezen voor de vmbo-school waar zij zich het meest prettig bij voelen: immers, elke
school kan de lwoo-bekostiging ontvangen en ten behoeve van de leerling inzetten.
2.1 Sturing geven aan de taakstellende opdracht lwoo-pro: De samenwerkingsverbanden passend
onderwijs vo krijgen vanaf 1 augustus 2016 de beschikking over de middelen lwoo en pro. Door
de landelijke criteria over te nemen maar toch voor opting out voor lwoo-criteria te kiezen, kan het
swv bepalen dat de inkomsten lwoo worden verdeeld over het aantal aanwijzingen lwoo in het
samenwerkingsverband (met dien verstande dat per aanwijzing lwoo nooit meer wordt betaald
dan het landelijk geldende ondersteuningsbedrag lwoo). Door deze werkwijze behouden we het
goede van de landelijke criteria maar vermijden we onnodig financieel risico.
Middelen
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
De ondersteuningsplanraad (OPR) moet instemmen met het voornemen om de lwoo-licenties aan alle
scholen te verstrekken. Na vaststelling door het bestuur van het samenwerkingsverband, zal dit
voorstel op 30 november worden voorgelegd aan de OPR van SWV Helmond-Peelland VO.
Het ondersteuningsplan zal op dit onderdeel gewijzigd worden.
Vóór 15 december 2015 wordt er een melding gedaan bij de Inspectie van het Onderwijs
Vóór 15 december 2015 wordt een aanvraag opting out neergelegd bij DUO.
In september-oktober 2016 voorstel agenderen in algemeen bestuur van het SWV Helmond-Peelland
VO voor opting out voor de criteria lwoo.
Vóór 15 december 2016 melden verzoek opting out bij de Inspectie van het Onderwijs (voorafgegaan
door bespreking in OPR) per 1 augustus 2017.
NB: alle aangesloten besturen moeten het handtekeningenformulier invullen en ondertekenen dat als
bijlage bij de aanvraag voor opting out wordt meegestuurd.

Bijlagen
Meldingsformulier opting out en handtekeningenformulier Inspectie van het Onderwijs
Verzoek aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs DUO
De notitie lwoo/pro is op 16 november 2015 vastgesteld.

