Onderzoeksprocedure leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of
praktijkonderwijs (pro)
1. Aanmeldingen voor onderzoek worden voor de herfstvakantie (oktober) gedaan bij het
Roelof van Echten College of RSG Wolfsbos. Als nog niet bekend is naar welke school een
leerling wil gaan, dan is het uitgangspunt dat de christelijke basisscholen aanmelden bij het
Roelof van Echten College en de openbare basisscholen bij RSG Wolfsbos. Het betreft hier
een vooraanmelding. Wanneer een school al helder heeft waar de leerling naartoe wil, kan
de leerling direct bij de school van keuze worden aangemeld.
2. Bij de vooraanmelding voor het onderzoek worden de volgende gegevens ingeleverd:
a. een volledig ingevuld onderwijskundig rapport (=OKR) inclusief aanmeldingsformulier
van de ouders (met handtekening van de ouders).
b. een uitdraai van het LOVS met daarop de DLE-scores.
c. een bijlage waarop staat wat de reden is voor de aanmelding en welke ondersteuning de
leerling vraagt op didactisch en sociaal-emotioneel gebied (te vinden op de website).
Daarbij kan aangegeven worden aan welke vorm van ondersteuning gedacht wordt.
d. relevante informatie bijv. handelingsplannen, onderzoeken en dyslexieverklaring.
3. De leerlingen worden voor de kerstvakantie getest door Wolfsbos of RvEC. Daarbij worden
de volgende toetsen afgenomen:
a. IQ: NIO voor VMBO en ADIT (of evt. WISC) voor PRO; wanneer de basisschool inschat dat
een groepsonderzoek van de leerling een slecht beeld zal opleveren, dan kan in overleg
evt. een WISC worden afgenomen. Mocht uit de test blijken dat het afnemen van een
WISC toch nog noodzakelijk is, dan wordt dit gedaan op de school waar de leerling
uiteindelijk wordt geplaatst.
b. Didactiek: drempelonderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen in één ochtend. Duur van
de testen: technisch lezen 10 min., begrijpend lezen 50 min., spelling 25 min. en rekenen
45 min.
Wanneer de inschatting is dat dit voor een leerling teveel gevraagd is, dan kan contact
opgenomen worden met Petra Wesdorp (RSG Wolfsbos, p.j.wesdorp@wolfsbos.nl) of
Manon Fellinga (Roelof van Echten College, m.fellinga@rvec.nl).
c. Sociaal-emotioneel: voor VMBO de NPV-J2 en de PMT-K2 (vragenlijsten).
De testen worden afgenomen in verschillende groepen en zullen gepland worden tussen de
herfst- en kerstvakantie. De basisscholen krijgen t.z.t. een mail met de uitnodiging voor de
toetsen en het verzoek hierover met leerlingen en ouders te communiceren.
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4. Van elke leerling wordt een onderzoeksverslag gemaakt en dit wordt voor de
voorjaarsvakantie besproken met de ouders. De basisschool is uiteraard welkom aan te
sluiten bij het gesprek als de ouders daarmee akkoord gaan. In het gesprek kunnen ouders
aangeven of zij al definitief willen aanmelden bij de school waar het onderzoek is
afgenomen. Ouders zijn vrij in hun keuze en dat wordt dan ook duidelijk benadrukt in het
gesprek.
5. Wanneer ouders bij een andere school aanmelden voor toelating dan stuurt de basisschool
het onderzoeksverslag van Roelof van Echten College/RSG Wolfsbos mee.
6. Wanneer ouders definitief aanmelden wordt een aanwijzing lwoo of een
toelaatbaarheidverklaring voor PRO aangevraagd bij het samenwerkingsverband door de
school waar de leerling is aangemeld.
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