Informatie voor ouders over (het aanvragen van) extra begeleiding
LWOO
Voor leerlingen die een diploma in het VMBO kunnen halen – maar (tijdelijke) ondersteuning
nodig hebben – is leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) mogelijk. Leerlingen krijgen dan
extra didactische of pedagogische hulp. Hoe een school dit invult verschilt. Naast het
inzetten van extra hulp kan een school bijvoorbeeld kiezen voor kleinere groepen of om op
een groep leerlingen een beperkt aantal docenten te plaatsen.
VMBO diploma
Het is belangrijk om te weten dat leerlingen met leerwegondersteuning hetzelfde
programma volgen als via de reguliere leerwegen. Zij sluiten de opleiding af met een VMBOdiploma. Leerwegondersteuning is dus niet een aparte opleiding.
Aanvraag
Leerwegondersteuning moet formeel worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt opgesteld
door de basisschool samen met u als ouder. De aanvraag wordt opgestuurd naar de
Commissie van Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA). Deze commissie geeft na goedkeuring
een aanwijzing af voor de leerling. Dan ontvangt de school voor voortgezet onderwijs extra
middelen voor de ondersteuning.
Praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen die moeite hebben met het leren. In een
onderwijsprogramma dat tot het 20ste levensjaar mag duren, worden leerlingen voorbereid
op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Het praktijkonderwijs biedt
volop mogelijkheden tot het behalen van (deel-) certificaten voor diverse beroepsgroepen.
Kenmerken van het praktijkonderwijs:
- onderwijs in kleine groepen;
- veel aandacht voor sociale vaardigheden;
- individuele begeleiding;
- praktijkgerichte activiteiten.
Aanvraag
Voor het praktijkonderwijs moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd.
Deze aanvraag wordt opgesteld door de basisschool samen met de ouders. De aanvraag
wordt opgestuurd naar de Commissie van Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA). Deze
commissie geeft na goedkeuring een TLV af voor de leerling. Dan kan de leerling worden
aangemeld in het praktijkonderwijs.
Dyslexie
Voor dyslectische kinderen is het van belang dat zij een dyslexieverklaring hebben. De VO
school heeft die verklaring en het onderzoeksverslag nodig om extra tijd aan te vragen voor
toetsen en examens, maar ook voor gerichte begeleiding en aanpassingen in de les.
Lees- en spellingsproblemen
In het primair onderwijs gebeurt veel aan extra begeleiding voor kinderen met lees- en
spellingsproblemen. Als die extra hulp geen verbetering oplevert, zou er weleens sprake

kunnen zijn van dyslexie. Door middel van onderzoek kan worden vastgesteld of dat
inderdaad het geval is.
Tijdig beginnen
Als in het voortgezet onderwijs nog moet worden vastgesteld of een leerling dyslectisch is,
gaat er veel tijd verloren. Het samenwerkingsverband stimuleert daarom dat kinderen die
dyslectisch zijn vanaf de eerste schooldag goed worden begeleid. Tijdige aanmelding en een
dyslexieverklaring helpen hierbij.
Meer informatie vindt u op de website van OnderwijsAdvies.
http://www.onderwijsadvies.nl/diensten/
Hoogbegaafdheid
Binnen het samenwerkingsverband is nog geen actief beleid vastgesteld op de
ondersteuningsvragen van hoogbegaafde leerlingen. Scholen hebben hier hun eigen
afspraken en doorlopende leerlijnen in ontwikkeld.
Financiering en arrangementen
In het basisonderwijs loopt de financiering van kinderen die (extra) ondersteuning nodig
hebben via het samenwerkingsverband primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs loopt
de financiering via de scholen. Dat betekent voor u als ouders dat u voor vragen over
begeleiding en ondersteuning terecht kunt bij de zorgcoördinator van de school.

