Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

LWOO: Grensverkeer en verhuizingen
Vanaf 1 januari 2016 worden SWV-VO verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing lwoo. De
landelijke criteria voor lwoo blijven gelden. Via opting out is het mogelijk om hiervan af te wijken.
Hierdoor kan het beleid van swv verschillen.
Verschillende soorten beleid van swv-en:
A. SWV-VO hanteert landelijke criteria voor lwoo en aanwijzing lwoo is geldig gedurende hele
vmbo-periode
B. SWV-VO hanteert eigen criteria: er wordt bijvoorbeeld met name gekeken naar de
leerachterstanden en niet meer naar IQ en sociaal-emotionele belemmeringen.
C. SWV-VO gaat geen lwoo toewijzen aan individuele leerlingen. Het budget lwoo wordt volgens
een bep. sleutel verdeeld over scholen. Scholen kunnen hieruit ondersteuning voor groepen
leerlingen betalen. (populatiebekostiging)

Deze situatie kan voor knelpunten zorgen bij grensgevallen en verhuizingen van leerlingen naar een
ander SWV die een ander beleid hanteert.

Doel van dit document:
Dit document geeft in verschillende situaties weer wat volgens wet- en regelgeving de juiste route zou
zijn. Dat geeft geen volledig beeld, opting out-regio’s moeten in sommige gevallen nog eigen keuzes
maken. Dit document helpt bij het bespreken van deze keuzes.

Situaties:
1. Leerling woont in regio SWV-VO A of B, maar gaat naar school in regio SWV-VO C (grensgeval)
2. Leerling woont in regio SWV-VO C, maar gaat naar school in regio SWV-VO A of B (grensgeval)
3. Leerling verhuist1 van A of B naar C
4. Leerling verhuist van B naar A
5. Leerling verhuist van C naar A
6. Leerling verhuist van C naar B
Hierbij gaat het steeds om een leerling die op basis van de landelijke criteria lwoo in aanmerking komt
voor een aanwijzing lwoo.

Aandachtspunt in alle situaties is de communicatie naar ouders en PO-scholen. Informeer hen over de
manier waarop de ondersteuning aan leerlingen wordt vormgegeven op de scholen in het SWV.

1

De situaties 3 t/m 6 gelden ook voor leerlingen die niet verhuizen naar een nieuwe woonplaats, maar
wel een overstap maken naar een andere school in een ander SWV.
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Situatie 1:
-

Leerling woont in SWV A (hanteert landelijke criteria)

-

Leerling gaat naar school in SWV C (populatiebekostiging)
Leerling wordt aangemeld bij
Schooladvies PO =

school van voorkeur

School schrijft leerling in als

vmbo(-bb/-kb/-gl/ -tl)

=

vmbo-leerling, en biedt de

(met lwoo)

vmbo-school in SWV C

nodige ondersteuning.

(populatiebekostiging)



De leerling krijgt in groep 8 het schooladvies vmbo, en de basisschool geeft daarbij aan dat ze
denken dat de leerling lwoo nodig heeft. Het vmbo-schooladvies is bindend, lwoo is geen
onderdeel van het schooladvies.



(Ouders van) de leerling melden de leerling aan bij de school van voorkeur, in dit geval een
vmbo-school in SWV C.



De school schrijft de leerling in als vmbo-leerling, maar biedt de leerling wel de nodige
ondersteuning.
(dit SWV heeft gekozen voor populatiebekostiging, zij indiceren niet meer voor lwoo. Wel biedt
elke vmbo-school in het SWV ondersteuning aan leerlingen die voorheen geïndiceerd werden
voor lwoo)



Er komen geen middelen mee van SWV A naar SWV C, want het swv waar de leerling op
school zit betaalt.

Situatie 2:
-

Leerling woont in SWV C (populatiebekostiging)

-

Leerling gaat naar school in SWV A (landelijke criteria) of B (aangepaste criteria)

Schooladvies PO =
vmbo(-bb/-kb/-gl/ -tl)

Leerling wordt aangemeld bij

School schrijft leerling in als

school van voorkeur

vmbo-leerling, en vraagt lwoo-

=

aanwijzing aan bij eigen SWV

vmbo-school in SWV A of B

(A of B).

(met lwoo)



De leerling krijgt in groep 8 het schooladvies vmbo. De po-school weet dat de vo-scholen in
de regio geen lwoo aanbieden, dus een advisering voor lwoo zal minder snel voorkomen. .



(Ouders van) de leerling melden de leerling aan bij de school van voorkeur, in dit geval een
vmbo-school in SWV A of B.



Indien nodig, vraagt de school een aanwijzing op lwoo aan bij het eigen swv (niet zijnde het
swv waar de leerling woont)!



Er komen geen middelen mee van SWV C naar SWV A, want het swv waar de leerling op
school zit betaalt.
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Situatie 3:
-

Leerling ging naar school in SWV A of B (landelijke of eigen criteria).

-

Leerling verhuist en stapt over naar school in SWV C (populatiebekostiging).

Leerling verhuist en wordt daar
Leerling heeft een lwoo-

aangemeld bij school van

aanwijzing van SWV A

voorkeur =

òf SWV B

vmbo-school in SWV C

School schrijft leerling direct in
als lwoo-leerling (lwooaanwijzing is landelijk geldig),
of als vmbo-leerling en doet

(populatiebekostiging)

een ander passend aanbod
(vmbo, met ondersteuning?)



De leerling heeft een lwoo-aanwijzing gekregen van SWV A of B.



De leerling verhuist naar SWV C: leerling wordt aangemeld bij een vmbo-school in dat swv.



Deze school mág de leerling direct inschrijven als lwoo-leerling (lwoo-aanwijzing is landelijk
geldig). SWV C gaat in dat geval met ingang van het nieuwe jaar betalen voor deze leerling.*



De school is echter niet verplicht om de leerling in te schrijven als lwoo-leerling, er kan ook
een ander passend aanbod worden gedaan.*

NB. SWV C heeft gekozen voor de variant populatiebekostiging. Zij zullen afspraken moeten maken
met alle scholen in het SWV dat de scholen leerlingen inschrijven als vmbo-leerlingen, maar geen
lwoo registreren in BRON. De school moet onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft
en nagaan of dit onder basisondersteuning valt of onder extra ondersteuning. In het laatste geval moet
een OPP worden geschreven.

Situatie 4:
-

Leerling ging naar school in SWV B (eigen criteria, bijv. alleen kijken naar leerachterstanden en
niet meer naar IQ en belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied).

-

Leerling verhuist en stapt over naar school in SWV A (landelijke criteria)
Leerling verhuist en wordt daar

School schrijft leerling direct in

Leerling heeft een lwoo-

aangemeld bij school van

als lwoo-leerling (lwoo-

aanwijzing van SWV B

voorkeur =

aanwijzing is landelijk geldig),

(eigen criteria)

vmbo-school in SWV A

of doet een ander passend

(landelijke criteria)

aanbod.



De leerling zat al op een vmbo-school en heeft een lwoo-aanwijzing gekregen van SWV B.



De leerling wordt aangemeld bij een vmbo-school in SWV A.



Deze school mág de leerling direct inschrijven als lwoo-leerling (lwoo-aanwijzing is landelijk
geldig), maar de school mag ook een ander passend aanbod doen.
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Situatie 5:
-

Leerling ging naar school in SWV C (populatiebekostiging).

-

Leerling verhuist naar SWV A (landelijke criteria en duur)

1e leerjaar VO
aanvraag lwoo bij
Leerling heeft geen

Leerling verhuist en

lwoo-aanwijzing, kreeg

wordt aangemeld bij

ondersteuning vanuit

school van voorkeur

basisondersteuning

=

vmbo in SWV C

vmbo-school in SWV A

(populatiebekostiging)

(landelijke criteria)

SWV

School schrijft
leerling met lwooaanwijzing in als
lwoo-leerling.

School schrijft
Later leerjaar VO =

leerling in als vmbo-

lwoo-aanwijzing

leerling, evt. extra

niet meer mogelijk.

ondersteuning
aanvragen bij SWV.



De leerling heeft geen lwoo-indicatie/aanwijzing, omdat SWV C niet meer indiceert voor lwoo.
De leerling heeft wel een ondersteuningsbehoefte.



De leerling wordt aangemeld bij een vmbo-school in SWV A.



Zit de leerling in het eerste leerjaar VO? Dan kan de school een aanvraag lwoo indienen bij
het SWV, en vervolgens inschrijven als lwoo-leerling.



Zit de leerling in een later leerjaar VO? Dan kan de school geen aanvraag meer indienen voor
lwoo. Wel is de school verplicht de leerling passende ondersteuning te bieden (bijv. uit
basisondersteuning, of aanvraag bij SWV voor middelen uit bekostiging voor regionale
ondersteuning).

Situatie 6:
-

Leerling ging naar school in SWV C (populatiebekostiging).

-

Leerling verhuist naar SWV B (eigen criteria en duur).


Zie situatie 5. Met verschil in laatste stap:
SWV B kan vastgelegd hebben dat een school ook een aanvraag lwoo kan doen voor
leerlingen in een later leerjaar. In dat geval kan de school wel een aanvraag voor lwoo
indienen bij het eigen SWV.

