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sommige vmbo-leerlingen hebben een extra steuntje 
in de rug nodig bij het behalen van hun vmbo- 
diploma. Tot voor kort werd dan op basis van lande-
lijke criteria bepaald welke leerlingen voor extra leer-

wegondersteuning in het vmbo (lwoo) in aanmerking kwa-
men. Maar afgelopen schooljaar bepaalden achttien samenwer-
kingsverbanden in het voortgezet onderwijs (vo) voor het eerst 
zelf, zonder bemoeienis van de overheid, hoe ze de toewijzing 
van leerwegondersteuning aan vmbo-leerlingen wilden rege-
len. De ervaringen die deze pioniers opdeden, zijn gevolgd en 
vastgelegd door onderzoekers van Oberon, Kohnstamm Insti-
tuut en KBA. 

starre regels 
De meeste samenwerkingsverbanden die meededen aan de 
regeling opting out-lwoo (zie kader) kozen ervoor de lande-
lijke criteria die bepalen of een leerling wel of niet in aanmer-
king komt voor leerwegondersteuning los te laten.  

rOl basisschOlen bij  
OVerdracht lwOO-leerlingen 
wOrdt cruciaal

Wat beweegt deze vmbo-scholen om de landelijke toewijzings-
criteria te vervangen door eigen afspraken? In de eerste plaats 
vinden ze dat die regels vaak heel star waren. Zo moesten leer-
lingen een bepaalde toetsscore halen, voordat ze in aanmerking 
kwamen voor ondersteuning. ‘Het kon om een puntje verschil 
gaan’, vertelt een directeur van een samenwerkingsverband, 
‘waardoor we de leerlingen die net buiten de criteria vielen, 
niet konden helpen.’ Ook kwam het voorheen nogal eens voor 
dat leerlingen onnodig getest werden. Volgens een van de 
samenwerkingsverbanden werd ongeveer een derde van de 
leerlingen voorheen voor niets getoetst en aangemeld. Zij ble-
ken uiteindelijk niet aan de criteria te voldoen en kwamen dus 
niet in aanmerking voor een kleine klas, extra huiswerkbegelei-
ding of dyslexie-coaching. Enkele directeuren van de  

Heeft u het afgelopen jaar te maken gehad met leerlingen uit groep 8 die het 
advies ‘vmbo met leerwegondersteuning’ kregen? Dan heeft u misschien al 

gemerkt dat er van alles aan het veranderen is rond die overstap. Landelijke 
regelingen verdwijnen en dat heeft gevolgen voor de toeleverende basisscholen. 
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Passend Onderwijs in het VOOrtgezet  
Onderwijs
Scholen voor voortgezet onderwijs werken met elkaar 
samen in 75 regionale samenwerkingsverbanden. Elk 
samenwerkingsverband moet ervoor zorgen dat alle kinde-
ren die extra hulp of begeleiding nodig hebben bij het leren 
een passende plek op een school voor voortgezet onderwijs 
krijgen. De scholen moeten daarbij in onderling overleg 
afspreken wie welke leerling opvangt. Sinds 1 januari 2016 is 
ook de leerwegondersteuning (lwoo) onderdeel geworden 
van passend onderwijs. Dat betekent dat de samenwerkings-
verbanden zelf verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen 
van vmbo-leerlingen die baat hebben bij een kleine klas of 
extra begeleiding om hun diploma te kunnen halen. Het 
kabinet is van plan de landelijke regelgeving op het gebied 
van lwoo (indicatiestelling) in 2018 los te laten. Door middel 
van de regeling opting out-lwoo (opting out betekent letter-
lijk: uitstapmogelijkheid) kunnen de samenwerkingsverban-
den die dat willen alvast ervaring opdoen met de toekom-
stige grotere vrijheid.
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kingsverbanden is het aantal geteste leerlingen afgenomen van 
180 naar 60. In plaats daarvan hebben de vmbo’s en de basis-
scholen veel intensiever contact over de overstappende leerlin-
gen dan voorheen. Zo meldt een vmbo-school vijftien mede-
werkers te hebben ingezet voor gesprekken met toeleverende 
basisscholen, terwijl dat er vorig jaar vijf waren. De intake- 
procedures worden als zinvoller ervaren dan vroeger en zo 
kunnen vmbo-scholen zich meer richten op wat de leerlingen 
nodig hebben. ‘We gaan nu meer het inhoudelijke gesprek aan 
met de basisscholen over wat leerlingen nodig hebben en hoe 
we daarop in kunnen spelen’, vertelt een schooldirecteur. Als 
op een school blijkt dat veel aankomende brugklassers een 
achterstand hebben op begrijpend lezen, dan kunnen de 
docenten daar meteen vanaf de allereerste schooldag rekening 
mee houden in hun lessen. Zo kan een school ook besluiten 

pionierende vo-samenwerkingsverbanden vinden dat het ver-
dwijnen van de starre regels goed past bij de uitgangspunten 
van passend onderwijs. Zij vinden dat hulp bij leerachterstan-
den simpelweg onderdeel hoort te zijn van het primaire onder-
wijsproces. Een groot deel van de leerlingen in de basis- 
beroepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen kampt 
immers met achterstanden en het is alleen maar goed dat extra 
ondersteuning in de nieuwe situatie niet is voorbehouden aan 
een selecte groep (voorheen lwoo-) leerlingen, maar nu deel 
uitmaakt van de basisondersteuning.  

minder PaPier, meer Praten 
Nu testen en toetsen niet meer allesbepalend zijn om in aan-
merking te komen voor lwoo kan dat veel administratieve 
rompslomp schelen. Een voorbeeld: bij een van de samenwer-
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experts in te schakelen of de leerlingen in niveaugroepen in te 
delen. Vmbo-scholen kijken nu dus veel meer naar wat leerlin-
gen nodig hebben, in plaats van simpelweg af te gaan op toets- 
en testscores en het ‘vinkje lwoo’  in een dossier. 

zOrgen 
Volgens de onderzoekers staan verreweg de meeste geïnter-
viewden van de samenwerkingsverbanden achter het loslaten 
van de landelijke lwoo-criteria. Maar er bestaan ook zorgen 
over de ingeslagen weg. Bijvoorbeeld over de verdeling van 
het budget. Als een samenwerkingsverband ervoor kiest de 
lwoo-toewijzingscriteria niet meer te gebruiken, dan krijgt 
zo’n samenwerkingsverband het hele ondersteuningsbudget 
voor lwoo. Onderling moeten besturen dan afspraken maken 
over hoe dit budget verdeeld wordt over de scholen. Dat kan 
bijvoorbeeld op basis van historische gegevens: scholen die 
voorheen veel lwoo-leerlingen hadden, krijgen meer geld.  

Of op basis van een vast percentage per leerweg van het 
vmbo, bijvoorbeeld vmbo-basis 70 procent en vmbo-kader  
30 procent. Eén ding staat vast: er is tijd en overleg nodig om 
tot een goede verdeelsleutel te komen, waar alle scholen zich 
in kunnen vinden. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat 
scholen meer leerlingen binnenkrijgen die ondersteuning 
nodig hebben, maar daar volgens de verdeelsleutel niet meer 
budget voor krijgen. Veel samenwerkingsverbanden maakten 
dan ook de afspraak dat de verdeelsleutel rechtvaardig moet 
blijken te zijn. 
Een punt van zorg van heel andere aard is de inhoudelijke 
invulling van de lwoo-ondersteuning. Het is nog niet duidelijk 
of door de opting out lwoo-regeling ook het ondersteunings-
aanbod is veranderd, omdat de eerste lichting leerlingen zon-
der lwoo-indicatie pas dit schooljaar is ingestroomd. Het is wel 
duidelijk dat de scholen enerzijds meer ruimte en vrijheid 
krijgen om zelf te bepalen hoe ze het ondersteuningsbudget 
willen inzetten, maar anderzijds te maken krijgen met een 
samenwerkingsverband dat over hun schouders meekijkt. De 
samenwerkingsverbanden zullen van de scholen vragen bewust 
na te denken over de manier waarop zij hun leerlingen onder-
steuning bieden. Ook wordt er nog nagedacht over of en hoe 
de scholen hierover verantwoording moeten gaan afleggen. 
Directie, docenten en zorgcoördinatoren op de vmbo-scholen 
moeten de ruimte gaan pakken om hun ondersteuningsaanbod 
goed tegen het licht te houden en vernieuwend te denken over 
ondersteuningsvormen. 

de rOl Van de basisschOOl  
De onderzoekers konden nog niet of nauwelijks effecten van 
de nieuwe regeling op de praktijk in de klas beschrijven, 
omdat de opting out-regeling daarvoor nog te kort bestaat.  
Ze tekenden in de gesprekken met de pioniers tot nu toe 

vooral ervaringen op die te maken hebben met de nieuwe 
manier van verwijzing en overdracht vanuit het basisonderwijs 
zonder landelijke toewijzingscriteria.
De overdracht van basisschool naar vmbo ziet er nu in de 
regio’s die meedoen aan opting out dus anders uit dan voor-
heen. Wat betekent het loslaten van de landelijke regels voor 
het basisonderwijs? Nu leerlingen minder getoetst worden, 
wordt de informatie die de basisscholen aan de vmbo-scholen 
aanleveren over hun achtstegroepers cruciaal. Incomplete gege-
vens in een overdrachtsdossier leveren voor een zorgcoördina-
tor op het vmbo veel werk op. Maar in de praktijk blijkt ook 
dat het voortgezet onderwijs de basisscholen vaak wel goed 
weet te vinden. Er ontstaan dan ‘olifantenpaadjes’ tussen bij-
voorbeeld de zorgcoördinator van de vmbo-school en de intern 
begeleider van de basisschool. Sommige vo-scholen zouden 
naast het onderwijskundige rapport ook graag inzicht willen 
krijgen in de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van leerlin-
gen die bij hen aangemeld worden. ‘Daar kunnen we veel 
informatie uit halen en ook trends in herkennen. We zijn hier-
over in gesprek met de basisscholen’, vertelt een zorgcoördina-
tor in een van de interviews. 
Lang niet alle basisscholen die tot nu toe te maken kregen met 
de veranderde situatie rond het lwoo bleken daarvan goed op 
de hoogte te zijn. Sommige basisscholen regelden de aanmel-
ding van hun leerlingen tot in de details en belden er voor de 
zekerheid nog even achteraan ook. Maar het tegenovergestelde 
kwam eveneens voor. Dan droegen basisscholen nauwelijks 
gegevens over bij de aanmelding van een leerling, vanuit de 
veronderstelling dat dat niet meer hoeft omdat de lwoo- 
indicatie niet meer bestaat. Onderbouwingen als ‘we denken 
voor Sem aan een kleine school’ of ‘we gunnen het Liam’  
geven een vmbo-school niet genoeg informatie om te kunnen 
bepalen welke ondersteuning Sem en Liam nodig hebben.  
Een duidelijk en compleet dossier vanuit de basisschool is in 
de nieuwe situatie zonder toetsingsprocedures nóg belangrijker 
dan vroeger.  

meer lezen? 
Uitgebreidere informatie over de eerste ervaringen van de 
samenwerkingsverbanden met opting out lwoo kunt u vinden 
in onderstaande brochure en bijbehorend onderzoeksrap-
port. Hierin staan onder andere ook de ervaringen met de 
andere varianten van de regeling beschreven. 
•  Brochure ‘Op weg naar nieuw beleid lwoo’ van Oberon in 

samenwerking met KBA en Kohnstamm Instituut (2016). 
•  Onderzoeksrapport ‘Op weg naar nieuw beleid lwoo– 

voortgangsonderzoek naar opting out lwoo’. Door Weijers, 
S., Walraven, M., Damstra, G., Roelofs, M, van der Meijs, M. 
Voncken, E. & Heim, M. (2016).

Beide publicaties zijn te downloaden via www.evaluatiepas-
sendonderwijs.nl

Olifantenpaadjes 
tussen vmbO en 
basisschOOl
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