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Sterk op school
Achtergrondinformatie bij de veranderingen lwoo en pro
Wetswijziging lwoo en pro: wat houdt die in?
Op 1 januari 2016 zijn het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro)
onderdeel van passend onderwijs. De samenwerkingsverbanden zijn dan verantwoordelijk voor alle
vormen van ondersteuning die leerlingen in de klas nodig kunnen hebben. Er wordt niet bezuinigd
op lwoo en pro. Elk samenwerkingsverband krijgt een maximumbudget waaruit het alle
ondersteuning, dus ook de ondersteuning van lwoo en pro, moet betalen. Het
ondersteuningsbudget voor lwoo en pro per samenwerkingsverband is gebaseerd op het
percentage lwoo- en pro-leerlingen in het samenwerkingsverband op 1 oktober 2012.
Lees hier meer over de wettelijke veranderingen.
Van lwoo naar Sterk VMBO
Sterk VO heeft ervoor gekozen om met ingang van schooljaar 2016 – 2017 niet meer te indiceren
voor lwoo en toe te werken naar een vorm van schoolbekostiging. Alle beroepsgerichte VMBO
scholen in Sterk VO1 hebben een licentie voor leerwegondersteuning. In de school- en
ondersteuningsplannen is beschreven dat alle scholen zich inzetten om eventuele
leerachterstanden weg te werken, ondersteuning op maat te bieden en leerlingen te laten
uitstromen naar vervolgonderwijs of werk. Zij hebben hiervoor net als voorheen financiële
middelen. De middelen die overblijven na aftrek van de middelen voor pro worden onder de
scholen met vmbo verdeeld op basis van de leerlingenaantallen op 1 oktober 2015. Scholen
verantwoorden de inzet van de ondersteuningsmiddelen wel zodat de ondersteuning geborgd blijft.
Deze manier van werken past in de lijn die Sterk VO met de start van passend onderwijs heeft
ingezet. Een sterke basis op school en ondersteuning dichtbij en zo goed en eenvoudig mogelijk
georganiseerd, ofwel Sterk VMBO.
Wat betekent dit voor leerlingen, ouders en scholen?
Het loslaten van indicatiestelling en de invoering van populatiebekostiging heeft voor (voorheen
lwoo-) leerlingen, ouders en scholen voordelen:
- Basisscholen geven bij de onderbouwing van hun schooladvies aan of er leerachterstanden en/of
specifieke ondersteuningsbehoeften zijn. Deze gegevens zijn onderdeel van het
Onderwijskundig Rapport en bekend in het digitale overdrachtssysteem. Basisscholen volgen
hiermee de reguliere overstapprocedure die voor alle leerlingen geldt. Het Loket passend
onderwijs kan op verzoek van basisscholen meekijken op dossiers, maar er is geen verplichte
aanmelding meer bij het Loket;
- Er wordt uitgegaan van wat leerlingen nodig hebben om het VMBO goed te doorlopen (in plaats
van ‘etiketteren’). De VMBO scholen hebben hun onderwijs en de basisondersteuning hierop
ingericht en hebben net als voorheen financiële middelen voor het wegwerken van
leerachterstanden en het bieden van onderwijs en ondersteuning op maat;
- De administratieve lasten voor scholen worden tot een minimum beperkt en de
verantwoordelijkheid voor het organiseren van ondersteuning ligt zoveel mogelijk bij de scholen
zelf. De meeste scholen maken voor (voorheen lwoo-) leerlingen wel een
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), maar de verplichte registratie bij DUO vervalt omdat deze
vorm van ondersteuning tot de basisondersteuning van scholen behoort.
Praktijkonderwijs
Het recht op praktijkonderwijs blijft. Scholen voor praktijkonderwijs zijn verplicht bij toelating de
landelijk geldende wettelijke criteria toe te passen. Het Loket passend onderwijs geeft op basis van
een leerlingdossier/OPP een toelaatbaarheidsverklaring af aan het voortgezet onderwijs (de
praktijkschool). Deze dossiers gaan dus nog wel langs het Loket en aanvullend onderzoek is
eventueel noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke criteria.
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