
 

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. 

De overgang en overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen op 
verschillende manieren ondersteuning krijgen op het voortgezet 
onderwijs: 

1. Binnen de basisondersteuning van de reguliere school.  

2. Op het praktijkonderwijs 

3. Op het VMBO met leerwegondersteuning (LWOO) 

4. Op het voortgezet speciaal onderwijs 

Het is belangrijk tijdens de aanmelding bij de vervolgschool aan te 

geven wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is. De school kan 

dan aangeven of zij de ondersteuning kan geven of dat een andere 

school dat beter kan. Die andere school kan een reguliere school zijn of 

een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor instroom in 

praktijkonderwijs, het LWOO of het voortgezet speciaal onderwijs 

gelden criteria waaraan een leerling moet voldoen. 

Als de vervolgschool nog niet bekend is, of dat advies gewenst is over 

de mogelijkheden, kan contact opgenomen worden met Aandacht+.  

Iedere reguliere school heeft mogelijkheden om leerlingen extra te ondersteunen: de 

basisondersteuning. De basisondersteuning kan per school verschillen. Zo heeft iedere 

school eigen beleid voor dyslexie, leerproblemen of het geven van ondersteuning aan 

leerlingen met sociaal emotionele problemen. Informatie is te vinden op de websites 

van de scholen en tijdens de open dagen in januari. 

Voor leerlingen die aangewezen zijn op het praktijkonderwijs gelden criteria op het 

gebied van intelligentie en leerachterstanden. Aandacht+ controleert of een leerling 

voldoet aan de criteria en geeft een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs 

(TLVP) af. Alleen met een TLVP kan een leerling ingeschreven worden bij het 

praktijkonderwijs. 

Voor leerlingen die het VMBO met LWOO zullen volgen gelden eveneens criteria: 

intelligentie, leerachterstanden en sociaal emotioneel functioneren. Leerlingen die 

voldoen aan de criteria voor LWOO krijgen van Aandacht+ een Aanwijzing LWOO. De 

school voor voortgezet onderwijs vraagt deze aanwijzing aan. 

Leerlingen die het best op hun plek zijn op het voortgezet speciaal onderwijs, kunnen 

daar alleen geplaatst worden als zij een Toelaatbaarheidsverklaring VSO hebben. Deze 

verklaring wordt afgegeven door de Commissie van Toelaatbaarheid (bij ons de PCLT) 

alleen wanneer blijkt dat er geen toereikende mogelijkheden zijn om de leerling op het 

regulier onderwijs te ondersteunen.  

Voor leerlingen die (mogelijk) gebruik gaan maken van extraondersteuning is het van 

belang dat zij vroeg worden aangemeld: in het najaar kunnen LWOO en 

praktijkonderwijsleerlingen worden aangemeld voor de ‘vroege toets’ waarna een 

advies gegeven wordt voor plaatsing in het VMBO met of zonder LWOO,  of op het 

praktijkonderwijs. De data voor de Vroege toets zijn in 2016: 3 november en 23 

november. Mochten er meer leerlingen aangemeld worden dan kan worden getoetst 

op deze data dan volgen meerdere data. 

Voor leerlingen met extra ondersteuning geldt dat bij twijfel over plaatsing de leerling 

voor de kerstvakantie gemeld kan worden bij de PCLT van Aandacht+ via mailadres 

k.debondt@aandachtplus.nl. Wij volgen dan de aanmelding van deze leerlingen. 
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