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CRITERIA LWOO

ADAPTIEF TOETSEN

•	De leerling heeft een leerachterstand op ten minste
twee van de vier domeinen, inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, en deze
leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte
van 25% tot 50%. Ten minste één van deze domeinen
betreft inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen.
•	De leerling heeft een intelligentiequotiënt (IQ) binnen
de bandbreedte van 75 tot en met 90.

Kandidaten voor lwoo/pro hebben leerachterstanden
die zijn gebleken uit het leerlingvolgsysteem van de
basisschool. 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.
De algemene regel is dat voor een betrouwbare niveaubepaling een toetsversie gebruikt moet worden die het
beste past bij het feitelijke leerniveau van de leerling.

CRITERIA PRO
•	De leerling heeft een leerachterstand op ten minste
twee van de vier domeinen, inzichtelijk rekenen,
begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, en deze
leerachterstand is gelijk aan of groter dan 50%.
Ten minste één van deze domeinen betreft inzichtelijk
rekenen of begrijpend lezen.
•	De leerling heeft een intelligentiequotiënt (IQ) binnen
de bandbreedte 55 tot en met 80.

INFORMATIE
VOOR SCHOLEN

Mocht bij de uitslag blijken dat bij nader inzien toch niet
de juiste toetsversie is gekozen, dan dient er te worden
door- of teruggetoetst. Dit houdt in dat een school
inschat op welk niveau een leerling functioneert op dat
gebied en de juiste test afneemt. Indien de toetsscore
een DLE geeft die maximaal 10 DLE-punten afwijkt, dan
kan de score als betrouwbaar gelden. Bijvoorbeeld als er
een E6-toets wordt afgenomen, mag de DLE niet hoger
zijn dan 50 en niet lager zijn dan 30. Als uitzondering
hoeft bij technisch lezen niet terug- of doorgetoetst te
worden. SWV Helmond-Peelland VO hanteert bij de
beoordeling van lwoo-pro de wettelijke regelgeving.
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VRAGEN?
•	Algemene vragen over lwoo of pro:
po@swv-peellandpo.nl of 0492-511232.
•	Vragen op leerlingniveau: act@peellandvo.nl
of 0492-792700.
•	Vragen over organisatie (uitnodigingen, planning,
uitslagen): act@peellandvo.nl of 0492-792700.
Hier kunt u ook onze kennisclip lwoo-pro voor
professionals bekijken.

PROCEDURE LWOO-PRO
	Indien een leerling niet beschikt over recente
intelligentiegegevens doet de po-school een
‘aanvraag intelligentietest’ via het formulier
op onze website. Dit formulier moet uiterlijk
7 september 2020 verstuurd zijn naar
act@peellandvo.nl
	De leerlingen die zijn aangemeld, worden tussen
september en december 2020 uitgenodigd om
een intelligentietest (NIO) te maken. Deze testen
worden afgenomen door Marant;
	Ouders en de po-school ontvangen uiterlijk in
februari 2021 per email het onderzoeksverslag;
	Nadat de leerling zich heeft aangemeld bij
een vo-school, bepaalt de vo-school of ze een
aanvraag lwoo of toelaatbaarheidsverklaring
pro in Onderwijs Transparant indienen;
	De vo-school vraagt hiervoor bij de po-school
de intelligentiegegevens op evenals recente
adaptieve didactische gegevens;
	De definitieve toewijzing of afwijzing wordt
door het samenwerkingsverband verzonden
naar de vo-school en ouders en staat open voor
bezwaar en beroep (bij tlv-pro).

VO: AANVRAGEN LWOO-PRO
SCHOOLJAAR 2020-2021
De definitieve aanvragen lwoo en pro voor groep 8
leerlingen die in augustus 2021 de overstap maken
naar het voortgezet onderwijs, moeten voor 17 mei
2021 binnen via Onderwijs Transparant (OT).

TIJDPAD
Het tijdpad is terug te vinden op de website
van SWV Helmond-Peelland PO en VO.
In het tijdpad staan acties benoemd die
betrekking hebben op de overstap van het
primair- naar het voortgezet onderwijs.
Alle acties die betrekking hebben op lwoo-pro
staan ook in het tijdpad benoemd.
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