
 
 
 
 
Aanvraag aanwijzing LWOO of TLV Praktijkonderwijs voor zij-instromers. 
 
De aanvraag wordt gedaan door de VO-school waar de leerling ingeschreven staat.  
 
LWOO zij-instroom: 
Wanneer een leerling in het VMBO is gestart zonder LWOO, kan alleen in leerjaar 1 alsnog een 
aanwijzing LWOO aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. Ook dan geldt dat de leerling 
aan de wettelijke gestelde criteria moet voldoen. 
Aanvragen kunnen gedaan worden vanaf januari tot 1 juni van het lopende schooljaar. De aanvraag 
wordt gedaan via OnderwijsTransparant (OT) via de module School1LoketVO (onder tabblad 
arrangementsbeschrijving bij keuze arrangementsoort kiezen voor LWOO-zij-instroom).  
De aanvraag in OT moet bevatten:   

• Een recente totaalscore op een intelligentietest (zie lijst toegestane instrumenten). Recent 
betekent niet ouder dan 2 jaar op het moment van aanvragen bij het SWV. 

• Didactische resultaten gemeten met een recent afgenomen en volledig Drempelonderzoek. 
Recent wil zeggen afgenomen in het schooljaar waarin de aanvraag wordt gedaan.  

• Motivering van de aanvraag in OnderwijsTransparant onder het tabblad 
arrangementsbeschrijving en een aanvullende motivering indien sprake is van tegenstrijdige 
scores op criteria of een TIQ-score in het grensgebied valt. (zie hiervoor de criteria 
LWOO/PrO op onze website).  

 
Praktijkonderwijs zij-instroom: 
De aanvraag voor een TLV PrO wordt altijd vooraf gegaan door een overleg met daarbij ouders, de 
gedragswetenschapper vanuit het SWV en andere betrokkenen.  
 
Voor een leerling in het VMBO die afstroomt naar de praktijkschool in Dordrecht kan een TLV PrO 
aangevraagd worden. Leerlingen die uitstromen naar een praktijkschool buiten Dordrecht, moeten 
worden aangemeld bij de betreffende school. Het Samenwerkingsverband waar die school onder valt, 
geeft de TLV af.  
De aanvraag  wordt gedaan via OT. Met daarin: 

• Een recente totaalscore op een intelligentietest (zie lijst toegestane instrumenten). Recent 
betekent niet ouder dan 2 jaar op het moment van aanvragen bij het SWV. 

• Recente didactische gegevens: 
o Leerjaar 1:   Recent afgenomen Drempelonderzoek (Recent wil zeggen 

afgenomen in het schooljaar waarin de aanvraag wordt gedaan) 
o Leerjaar 2 of hoger:  CITO VAS  

(niet ouder dan 6 maanden waarbij juli en augustus niet meetellen). 

• Getekende zienswijze ouders 

• Visie van de doelschool 

• Motivering van de aanvraag in OnderwijsTransparant onder het tabblad 
arrangementsbeschrijving en een aanvullende motivering indien sprake is van tegenstrijdige 
scores op criteria of een TIQ-score in het grensgebied valt. (zie hiervoor de criteria LWOO/PrO 
op onze website).  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Vanuit ISK: 
Voor leerlingen van de ISK-afdeling van het Stedelijk Dalton Lyceum kan na minimaal 1 jaar onderwijs 
(gerekend vanaf de teldatum 1 oktober) een TLV PrO of aanwijzing LWOO aangevraagd worden bij het 
SWV.  
Leerlingen langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar in Nederland:  
De landelijke criteria voor LWOO en TLV PrO zijn hierbij leidend met een paar verschillen:  
* Intelligentieonderzoek moet worden gedaan met een toegestane nonverbale IQ test.  
* De leerachterstanden worden standaard op 40% gezet. De leerachterstanden zijn door het korte 

verblijf in Nederland en de achterstand m.b.t. de Nederlandse taal, niet volledig betrouwbaar 
waardoor bij de beoordeling wordt uitgegaan van een achterstand van 40%. 

 
NB: Bij een TIQ hoger dan 90 is, net als bij de reguliere aanvragen, een onderbouwing  
vereist waarbij sociaal emotionele problematiek wordt aangetoond. Hierbij moet gebruik  
worden gemaakt van de screeningsinstrumenten vermeld in de lijst met toegestane  
instrumenten. 
 

 


