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Doel van de middag

Ondersteuning VMBO, De Delta en Praktijkonderwijs 

benoemen.

PO-VO route bespreken voor leerlingen die, 
maximaal, een VMBO advies hebben.

Uitleg over LWOO



PO-VO Route

Ervaringen aanmeldingen voorgaande jaren maakt dat wij graag nog een aantal 

zaken benoemen die mogelijk al aan bod zijn gekomen in de vorige presentatie.



Verwachtingen vaardigheden van VMBO 

leerlingen

 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

(rooster, omgaan met wisselingen, op tijd komen, weg vinden)

 Schoolse vaardigheden

instructie/werkhouding/uitgestelde aandacht

 Sociale vaardigheden

weerbaar, omgaan met medeleerlingen, contact leggen,

 Planning en organisatie

spullen op orde, agenda bijhouden, huiswerk zelfstandig maken

 Gedrag

is aanspreekbaar, kan eigen gedrag remmen, bijsturen, omgaan met 

uitgestelde aandacht, kan iets van een ander accepteren 



Twijfel of leerling het regulier vmbo 

aankan?

 Voor leerlingen die binnen onderstaande criteria vallen of waar docenten over 

twijfelen is een testronde bij het Loket nodig;

 Hoogte IQ tussen 75 en 90

 Leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar op 2 leergebieden waarvan 

1 rekenen/wiskunde of begrijpend lezen en/of er is sprake van (ernstige) 

sociaal emotionele problematiek

 De VMBO school bepaalt of de ondersteuningsmogelijkheden voldoende zijn 

om een leerling te kunnen plaatsen.

 Wanneer ondersteuning door De Delta voor een leerling ook maar enigszins in 

beeld lijkt te komen, is bespreken met ouders zeer wenselijk. In het eerste 

gesprek met ouders een slecht nieuws gesprek voeren is geen goed begin en 
ook niet nodig.



Twijfel Praktijk Onderwijs past bij een 

leerling?

 IQ 60-75/80

 Een leerling heeft een leerachterstand van 3 jaar of meer op minimaal 2 van 

de volgende 4 terreinen inzichtelijk rekenen, technisch lezen, begrijpend 

lezen en spellen.

 Testronde Loket SWV

 Adviescommissie SWV: Praktijkonderwijs

 Advies toelatingscommissie van het Waterland 

 Een TLV voor het praktijkonderwijs

 Ouders geven toestemming voor aanvraag beschikking



Ondersteuning VMBO

 Klassengrootte

 Mentor

 Groepsplan, Handelingsplan, OPP

 Pluscoaching

 Begeleider Passend Onderwijs

 Jeugdverpleegkundige

 Consulent Leerplicht

 JGT



Verschillen tussen VMBO scholen

Wellant College Oegstgeest Beroepscollege Leystede Da Vinci College Lammenschans

• Groen

• Economie en Ondernemen • Economie en Ondernemen

• Zorg en Welzijn • Zorg en Welzijn

• Bouwen, Wonen en Interieur • Transport

• Horeca, Bakkerij en Recreatie • Media Vormgeving en ICT

• Produceren, Installeren en Energie • Diensten en Producten



Ondersteuning Delta

Voor leerlingen die (nog) onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen binnen de 

afdelingen van het VMBO met LWOO 

 na 1, 2 of 3 jaar schakelen

 Klassengrootte 

 Mentor 

 Groepsplan, Handelingsplan (LVS)

 Onderzoek/ondersteuning (bijv.: dyslexie/dyscalculie)

 Begeleiding op sociaal emotioneel gebied

 Steunlessen (wegwerken leerachterstanden)

 Kurzweil

 Wekelijks, drie maandelijks, halfjaarlijks overleggen



Ondersteuning Delta

 Remedial teaching

 Dyslexiebegeleiding met Kurzweil

 Faalangstreductietraining

 Sociale vaardigheden

 Cursus: “ik ben speciaal”

 Speciale begeleiding voor meisjes

 Opvanggroep

 Gym+

 Rots en water training

 Motorisch remedial teaching

 Sportend coachen

 ART

 Vertrouwenspersoon

 Jeugdarts (GGD)

 Psycholoog

 (Plus)Coaching

 BPO-ers

 JGT

 Contacten met begeleiders/coaches

en jeugdhulpverlening (CJG/JGT)

 Thema informatie avonden 



Ondersteuning Waterland

Praktijkonderwijs is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn en naast theorie veel

praktijkvakken volgen. 

 10 – 12 Leerlingen per groep

 Vaste coachgroep

 Aangepaste basisvorming

 Rekenen en taal op niveau

 Praktijklessen

 Interne stage (klas 2)

 Externe stage (klas 4 en 5): mooie stap richting werk.

 In de Pro+ klas (voor leerlingen op grensgebied pro/vmbo) wordt gekeken of leerlingen

tussentijds door kunnen stromen naar De Delta/vmbo.  Leerlingen krijgen dan 

theorievakken op vmbo niveau

 Leerlingen hebben de mogelijkheid op Het Waterland de Entreeopleiding (niveau 1 MBO) 

volgen. Na dit jaar kunnen leerlingen doorleren op het MBO (niveau 2) of uitstromen naar

werk.



Ondersteuning Waterland

 Leerlingvolgsysteem in Magister

 Kleine groepen: zorg in de groep

 Schoolmaatschappelijk werk/

 Medewerker passend onderwijs.

 Orthopedagoog/Psycholoog

 Sociale vaardigheidstrainingen:

 Leefstijl en Rots & Water

 Samenwerking met hulpverlening

 Vertrouwenspersonen

 GGD-jeugdarts

 Uitstroom via stagebureau

 Nazorg
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LWOO criteria

 De leerling moet een leerachterstand hebben op ten minste twee van de volgende 

vier domeinen: 

 inzichtelijk rekenen

 begrijpend lezen

 technisch lezen en spellen, waarbij een combinatie van spellen en technisch lezen niet 

telt.

 En een IQ dat ligt tussen de waarden 75 tot en met 90. Of een IQ dat ligt tussen de 

waarden 91 tot en met 120 en met een sociaal-emotionele problematiek.

 Door de nieuwe manier van financiering delen we lwoo leerlingen eigenlijk 

voornamelijk in op de leerachterstanden. IQ is prettig maar niet meer noodzakelijk

 Wanneer de basisschool een LWOO advies geeft is het belangrijk dat in het OKR goed 

de benodigde ondersteuning omschreven wordt. Dit geeft de VMBO school meer 

handvatten). 



LWOO ondersteuning

De manier van financieren maakt dat scholen zelf bepalen hoe de lwoo gelden worden 

ingezet. Het geld volgt dus niet de individuele leerling. 

Binnen SWV Leiden wordt het geld besteed aan;

 kleinere klassen waar mogelijk (met name basis)

 Extra ondersteuning om leerachterstanden weg te werken

 Ondersteuning bij faalangst/onzekerheid

 Ondersteuning bij overstap naar PO-VO

 Hulp bij plannen/organiseren/leren leren



Vragen?


