
 

 
LWOO (leerwegondersteuning) voor leerlingen met een gemiddeld IQ  

Voor leerlingen in groep 8 die mogelijk in aanmerking komen voor het VMBO met leerwegondersteuning 
(LWOO) met een totaalscore op een recente intelligentietest tussen de 91 en 120 én leerachterstanden op de 
M8-toets, die voldoen aan de landelijke criteria, moet een Sociaal Emotionele Problematiek verklaring worden 
opgesteld. 
 
Sociaal Emotionele Problematiek (SEP) 
In dit verslag wordt getracht om een verklaring te vinden voor de leerachterstanden aangezien dat op grond 
van de leerling zijn of haar capaciteiten niet te verwachten is. De sociaal-emotionele problematiek moet dan 
zodanige negatieve gevolgen hebben op de onderwijsleerprestaties van de leerling dat LWOO noodzakelijk 
wordt geacht. 
 
Deze sociaal-emotionele problematiek moet door de basisschool beschreven zijn in het OKR en blijken uit het 
LVS op het sociaal-emotioneel gebied (bijv. de leerkrachtvragenlijst van Zien!) of een andere gedragsvragenlijst. 
Het Samenwerkingsverband bekijkt het OKR en het LVS, en op basis van deze gegevens kan een SEP-verklaring 
worden opgesteld. 
 
Uitkomst onderzoek naar SEP-verklaring 
De uitkomst van de vragenlijst naar sociaal-emotionele problematiek voor de SEP-verklaring kan zijn dat er 
wordt voldaan aan de criteria voor het aanvragen van een aanwijzing LWOO, maar het kan ook zijn dat er niet 
aan wordt voldaan.  
 
In beide gevallen is het voor de overdracht naar de VO-school belangrijk dat de uitkomst aan het leerlingdossier 
in OT wordt toegevoegd.  
 
De uitkomst stuurt het Samenwerkingsverband altijd per post naar de school met de vraag om de gesloten 
envelop aan de betreffende ouder(s)/verzorger(s) overhandigen. Voor elke leerling zijn er 3 exemplaren van de 
verklaring: 1 voor ouders en 1 voor de PO- en 1 voor de VO-school.  
 
Het is wenselijk dat ouder(s)/verzorger(s) de uitkomst met school delen door 1 exemplaar aan school te geven, 
zij zijn dit echter niet verplicht.  
 
Voor meer informatie en voor het opstellen van de SEP-verklaring kan de IB-er contact opnemen met het 
Samenwerkingsverband; 
 
Mirjam Vermeul   E mvermeul@swvdordrecht.nl  
Joline van Zoggel  E jvanzoggel@swvdordrecht.nl  
 
 

Leerling is geïndiceerd 
voor 

IQ in bandbreedte Leerachterstand SEP 

Praktijkonderwijs 55 t/m 74 0,50 % of meer op 2 gebieden 
waarvan tenminste 1 inzichtelijk 

Hoeft niet te 
worden 
aangetoond 

Praktijkonderwijs of 
Leerwegondersteuning 

75 t/m 80 PrO: 0,50 % of meer op 2 
gebieden waarvan tenminste 1 
inzichtelijk 
LWOO: 0,25 tot 0,50 op 2 
gebieden waarvan tenminste 1 
inzichtelijk 

Hoeft niet te 
worden 
aangetoond 

Leerwegondersteuning 81 t/m 90 0,25 tot 0,50 op 2 gebieden 
waarvan tenminste 1 inzichtelijk 

Hoeft niet te 
worden 
aangetoond 

Leerwegondersteuning 91 t/m 120 0,25 tot 0,50 op 2 gebieden 
waarvan tenminste 1 inzichtelijk 

Moet worden 
aangetoond 
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