
 
 

 
Routing aanvraag aanwijzing Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) of TLV Praktijkonderwijs 
(PrO) 
 

Aanmelden intelligentie-onderzoek: 

• De IB-er vult in september een zorgaanmeldformulier in de PoVo-module van OT in voor 
leerlingen die op grond van de E7-toetsgegevens aan de didactische criteria voor LWOO of 
PrO voldoen. Voldoet een leerling net niet aan deze criteria dan kan in het vakje ‘Overig’ een 
motivering gegeven worden waarom een leerling toch wordt aangemeld.  
 

Let op: Bij het invullen van het zorgaanmeldformulier is het belangrijk om het schoolverloop te 
controleren. Vaak worden schooljaren op een andere basisschool niet overgenomen. Hierdoor 
klopt het DL van een leerling niet en de leerachterstanden daardoor ook niet.  
 

• Nadat het zorgaanmeldformulier op definitief is gezet, wordt door het 
Samenwerkingsverband beoordeeld of een leerling aan de criteria voldoet. Wanneer aan de 
criteria wordt voldaan, volgt een bevestiging vanuit het Samenwerkingsverband en mag de 
leerling op kosten van het Samenwerkingsverband de Adit maken. De Adit wordt onder 
begeleiding van de Intern Begeleider afgenomen. 
 

• De leerling hoeft de Adit niet te maken wanneer er nog een geldige IQ-test is. Geldig 
betekent niet ouder dan 2 jaar ten tijde van aanmelding bij het VO. Voor dit schooljaar 
betekent dat dat onderzoek gedaan na april 2021 bruikbaar is voor de aanmelding.  
 

• Wanneer een leerling minder dan 4 jaar in Nederland is, kan in overleg worden gekozen voor 
de afname van een individuele, non-verbale test.  Dit kan vermeld worden in het vakje 
‘overig’ onderaan het zorgaanmeldformulier.    

 
Let op: De WISC-III en de WNV staan niet meer op de lijst met toegestane instrumenten en kan 
dus niet gebruikt worden voor de aanvraag van LWOO of een TLV PrO. Op de landelijk 
vastgestelde lijst met toegestane instrumenten voor aanmelding schooljaar 2023-2024 staat 
welke toetsen zijn toegestaan.  
 

• Het accepteren van een zorgaanmeldformulier wil niet zeggen dat de leerling ook een 
aanwijzing LWOO/TLV PrO krijgt. Een leerling moet door de VO-school met de resultaten van 
de toetsgegevens van de M8-toetsen worden aangemeld en kan op basis van deze gegevens 
mogelijk niet meer in aanmerking komen ondanks dat dit nog wel het geval was op basis van 
de E7-toetsgegevens. 
Wanneer echter blijkt dat een leerling met de M8-toetsgegevens alsnog aan de criteria 
voldoet, kan in januari 2023 een zorgaanmeldformulier ingevuld worden en kan, na 
toestemming van het Samenwerkingsverband, de Adit worden afgenomen. 
 

• De VO-school vraagt de aanwijzing LWOO of de TLV PrO aan bij het Samenwerkingsverband. 
Aanvragen na 1 februari 2023 moeten gedaan worden met toetsresultaten van het 
schooljaar 2022-2023. 
 

Let op: Wanneer een leerling op een intelligentietoets een totaalscore van 91 of hoger scoort, 
moet er ook een verklaring sociaal-emotionele problematiek (SEP) aangeleverd worden. Zie 
hiervoor: verklaring aanvraag SEP voor leerlingen met gemiddeld IQ. 
 

Facturen van de Adit 
De schoolbesturen voldoen de facturen van de Adit eerst zelf. Daarna kan een kopie van de factuur 
aan het Samenwerkingsverband (info@swvdordrecht.nl) worden gestuurd en worden de kosten 
middels een beschikking uitbetaald aan het schoolbestuur. 
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