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Lwoo als hulpmiddel
SAMENWERKINGSVERBAND
HELMOND-PEELLAND VO
Middelbare scholen doen er van alles aan om de
leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen op
school. Soms is meer hulp nodig. Dan komen wij
in beeld: Samenwerkingsverband (SWV)
Helmond-Peelland VO (voortgezet onderwijs).
Dit gebeurt in overleg met ouders en leerling.
Wij werken voor alle v(s)o-scholen in Asten,
Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze, Laarbeek, Helmond en Someren.

WAT IS LEERWEGONDERSTEUNEND
ONDERWIJS (LWOO)?

INFORMATIE
VOOR OUDERS

Sommige kinderen kunnen niet zo goed lezen of
rekenen. Deze kinderen komen vaak in aanmerking
voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Met lwoo kan de school extra hulp inzetten.
Zo zorgt de vmbo-school ervoor dat kinderen niet
(verder) achter raken op de lesstof.

Elke vmbo-school mag zelf bedenken hoe ze de hulp
geeft. Sommige scholen geven bijvoorbeeld extra
reken- of taallessen. Andere scholen hebben kleinere
klassen. De vmbo-school kan hier meer over vertellen.

Hoe krijg je lwoo?
De leerkracht van groep 8 weet welke leerlingen extra
ondersteuning nodig hebben op de middelbare school.
De basisschool bespreekt dat met ouders.

Waarom een intelligentietest?
Om lwoo te krijgen, moet het samenwerkingsverband
informatie hebben over de intelligentie. Meestal is er
dan een test nodig. Het samenwerkingsverband nodigt
deze kinderen uit voor een test.

Wanneer is de test?
Tussen september en december 2020.

De uitslag van de test
Uiterlijk februari 2021, per email (ouders en
basisschool).
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En dan?

Tlv-pro

Als een leerling zich aanmeldt bij een vo-school
bespreekt die alle informatie met ouders. De voschool beslist dan of er lwoo wordt aangevraagd of
dat er andere ondersteuning nodig is.

Om te beginnen op de praktijkschool heb je een
‘toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs’ (tlv-pro)
nodig. De praktijkschool vraagt de tlv-pro aan bij het
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband
stuurt deze verklaring op naar de praktijkschool en de
ouders.

Welke scholen hebben lwoo?
Alle vmbo-scholen in ons samenwerkingsverband
hebben lwoo:
• Deurne (Hub van Doornecollege);
• Geldrop (Strabrecht College);
• Gemert en Laarbeek (Commanderij College);
•	Helmond (Vakcollege, Dr.-Knippenbergcollege,
Carolus Borromeus College en Jan van Brabant
College);
• Someren (Varendonck College).

WAT MOETEN OUDERS
BETALEN?
Ouders hoeven niets te betalen voor
lwoo, pro of de intelligentietest.

MEER WETEN?
Bezoek onze website:
www.swv-peelland.nl
of kijk hier de informatievideo.

Welke praktijkscholen zijn er in
ons samenwerkingsverband?

WAT IS PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)?
Pro is een afkorting voor praktijkonderwijs.
Voor praktijkonderwijs ga je naar de praktijkschool.
Je leert hier vooral in de praktijk: door te doen.
Op de praktijkschool doe je geen centrale examens.
Sommige leerlingen ontvangen wel een certificaat.
We kijken samen wat je gaat doen als je 18 jaar wordt:
werken of soms naar het mbo.

Wie mag er naar pro?

In ons samenwerkingsverband hebben wij 4 praktijkscholen: Sprongcollege (Deurne), Praktijkschool
Helmond, het Commanderij College (Gemert) en het
Varendonck College (Someren).

Kan je met pro ook naar het vmbo?
Soms blijkt na enige tijd op de praktijkschool dat
en leerling beter op zijn plek is in het vmbo.
De praktijkschool gaat dan met de leerling, de ouders
en de vmbo-school in gesprek. Een leerling die van
het praktijkonderwijs overstapt naar het vmbo, krijgt
altijd lwoo.

Leerlingen mogen niet zomaar naar de praktijkschool.
De praktijkschool weet precies voor welke leerlingen dit
onderwijs goed is. Wanneer de leerkracht van groep 8
denkt dat een leerling mogelijk naar de praktijkschool
kan gaan, krijgt deze leerling een intelligentietest.
Het is dezelfde test die de leerlingen maken die mogelijk
lwoo krijgen.
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WAT MEET EEN INTELLIGENTIETEST?
•
•
•
•
•
•

Jouw IQ;
Hoe je problemen aanpakt;
Wat je allemaal hebt geleerd;
Wat je allemaal weet;
Wat je moeilijk vindt;
Waar je goed in bent.

test staan telefoons uit en is het stil. Halverwege de
test is er een korte pauze. Als de tijd om is, verlaten
alle leerlingen tegelijkertijd het lokaal. Leerlingen
die eerder klaar zijn, mogen in hun leesboek lezen.

WAT IS IQ?
Intelligentie drukken we uit in een score, IQ. Dit staat
voor Intelligentie Quotiënt. Het is een getal dat aangeeft
hoe hoog je intelligentie is. Intelligentie zegt veel, maar
zeker niet alles over je toekomstige schoolresultaten.
Met de uitslag van de intelligentietest zien we sneller of
een leerling behoefte heeft aan extra hulp.

DE AFNAME
De test begint met voorbeelden. De juf legt dit uit.
De leerlingen mogen dan vragen stellen. Het taalgebruik
is helder en begrijpelijk voor groep 8 leerlingen.
Dyslectische of slechtziende leerlingen krijgen een
vergrote versie. De test duurt ruim twee uur. Je zit in een
groep van maximaal 16 kinderen. Dit zijn kinderen van
verschillende basisscholen uit de omgeving. Tijdens de

VOORBEREIDING
• Zorg dat je goed bent uitgerust!
• Meenemen:
- Fruit en water (pauze);
- Leesboek.
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