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Schooljaar 2020-2021 

Toestemmingsverklaring voor de toetsing aan de criteria voor LWOO/PrO 

De basisschool heeft als voorlopig advies gegeven: VMBO met Leerwegondersteunend 

onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs (PrO). Het Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs (VO) Zoetermeer beslist of uw kind in aanmerking komt voor LWOO of PrO. In 

Zoetermeer gelden landelijk vastgestelde criteria. De toetsgegevens slaan wij op in een online 

platform genaamd Onderwijs Transparant. Het Samenwerkingsverband VO heeft met hen een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. De toegang tot deze gegevens beperkt zich tot de 

medewerkers die betrokken zijn bij het dossier van uw kind. 

De criteria zijn als volgt: 

 

Als uw kind aan de criteria voldoet, ontvangt u van ons een brief met de gegevens van uw kind 

en dat hij/zij indiceerbaar is, waarmee u kunt aanmelden op de VO-school. Als een Zoeter-

meerse school uw kind heeft aangenomen, vraagt de VO-school bij het Samenwerkings-

verband VO de officiële LWOO/PrO-verklaring aan en wordt deze door ons afgegeven. U 

ontvangt een afschrift van de verklaring per post. Mocht de keuze vallen op een school buiten 

Zoetermeer, dan rondt het samenwerkingsverband aldaar de procedure af.  

 

Voor het verzamelen van alle toetsgegevens zijn, afhankelijk van welke toetsen al gedaan zijn 

op de basisschool, voor vier onderdelen toestemming nodig. Mogelijk zijn voor uw kind niet 

alle onderdelen nodig. Voor uw gemak wordt nu wel alvast voor alles toestemming gevraagd. 

Zo hoeft u maar één keer te tekenen. Mocht u zich later bedenken, dan heeft u tussendoor 

altijd de mogelijkheid alsnog uw toestemming in te trekken.  

 

Heeft u vragen met betrekking tot het verloop van de procedure, dan kunt u navraag 

doen bij de basisschool of ons mailen via povo@swvzoetermeer.nl 

  

Om in aanmerking te komen voor Praktijkonderwijs geldt: 

- de leerling heeft een IQ tussen 55 en 80. 

-  de leerling heeft een leerachterstand van 0,50 of meer op twee van vier domeinen 

(begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal 

één van de domeinen begrijpend lezen op inzichtelijk rekenen betreft. 

 

Om in aanmerking te komen voor LWOO geldt: 

- de leerling heeft een IQ tussen 75 en 90. 

- de leerling heeft een leerachterstand van 0,25 tot 0,50 op twee van vier domeinen 

(begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal 

één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft. 

of 

- de leerling heeft een IQ tussen 91 en 120. 

- de leerling heeft een leerachterstand van 0,25 tot 0,50 op twee van vier domeinen 

(begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal 

één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft. 

- de leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek. 
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Wij verzoeken u aan te vinken voor welke onderdelen u toestemming geeft. Wij zullen alleen 

gebruik maken van de onderdelen die nodig zijn. Voor uw gemak en voor een snelle gang van 

zaken, vragen wij u alle onderdelen aan te vinken. U heeft echter het recht om onderdelen te 

weigeren of u later te bedenken.  

 

Ik/wij geef/geven toestemming: 

Onderdeel 1: Informatieoverdracht 

 voor informatie-uitwisseling tussen de basisschool en Samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. De informatie bestaat uit het onderwijskundig 

rapport en toetsresultaten met betrekking tot de toetsing aan de criteria voor LWOO of 

Praktijkonderwijs.  

 

 voor overdracht van het intelligentieprofielblad van Onderwijs Advies aan het 

Samenwerkingsverband VO, indien intelligentieonderzoek al heeft plaatsgevonden bij 

Onderwijs Advies.  

 

Onderdeel 2: Intelligentieonderzoek bij Samenwerkingsverband VO 

  voor afname van een IQ-test en indien het resultaat niet overeenkomt met de 

verwachting, een tweede IQ-test.  

 

Onderdeel 3: Sociaal-emotioneel onderzoek (alleen LWOO) 

  voor het laten invullen van een sociaal emotioneel gerelateerde vragenlijst door een 

leerkracht en na deze ingezien te hebben, het laten verwerken van de gegevens door 

de psycholoog van Samenwerkingsverband VO. 

 

Onderdeel 4: Doorgeven van de onderzoeksresultaten 

  Aan het Samenwerkingsverband VO om de onderzoeksgegevens te gebruiken in de 

toetsing voor de criteria LWOO/PrO.   

 

  De onderzoeksgegevens mogen wel direct gebruikt worden.  
 (indien u deze optie niet aanvinkt, zullen wij tien dagen na het sturen van de 

onderzoeksresultaten, verder gaan met de procedure, tenzij u bezwaar heeft gemaakt) 

 

NAAM LEERLING IN BLOKLETTERS: 

 

Naam leerling: 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

Datum: 

 

Naam gezaghebbende 

ouder 1: 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

Datum: 

Naam gezaghebbende 

ouder 2*: 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

Datum: 

* = Of kruis aan indien van toepassing: Er is sprake van slechts één gezaghebbende ouder:  
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Toelichting onderdelen: 

Onderdeel 1: Informatieoverdracht 

Ten eerste is toestemming nodig voor het uitwisselen van informatie over uw kind. Het betreft altijd 
informatie die relevant is voor de toetsing aan de criteria voor LWOO of PrO.   
 

Onderdeel 2: Intelligentieonderzoek bij Samenwerkingverband VO 

Sommige scholen laten een IQ-test door Onderwijs Advies doen. Maar als er geen recent 
intelligentieonderzoek is gedaan, nodigt het Samenwerkingsverband VO de leerling uit voor een test. U 
ontvangt dan een schriftelijke uitnodiging met daarin de datum en de tijd van het onderzoek. Het 
onderzoek vindt plaats bij het Samenwerkingsverband VO, Oostergo 31, 2716 AP, Zoetermeer. De 
basisschool ontvangt een kopie van deze uitnodiging. 

 

Indien uw kind wordt uitgenodigd voor een ADIT (dat is een digitale, groepsgewijze IQ-test), dan 
verwerkt een extern bureau, A-VISION, de onderzoeksgegevens. Wij melden uw kind aan bij de 
administratie van A-VISION met zijn/haar persoonsgegevens (naam, tussenvoegsel, achternaam, 
geboortedatum, of er sprake is van een doublure). A-VISION gebruikt en verwerkt de onderzoeks-
gegevens. Wij hebben met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten. De uitslag en rapportage van de 
ADIT ontvangt u via ons.  

 
Soms geeft een IQ-test een score die niet overeenkomt met de verwachtingen van een leerling. De test is 
een momentopname en een andere (individuele) IQ-test zou geschikter kunnen zijn. Er kan dan besloten 
worden een leerling uit te nodigen voor een andere IQ-test, die individueel wordt afgenomen door een 
psycholoog van het Samenwerkingsverband VO. 
 

Onderdeel 3: Sociaal-emotioneel onderzoek (alleen LWOO) 

Als de score van het intelligentieonderzoek boven de 90 ligt, voldoet een leerling alleen aan de LWOO-

criteria wanneer er wordt aangetoond dat er sprake is van sociaal-emotionele problematiek. Als uw kind 
een IQ-score van 91 of hoger heeft, vraagt het Samenwerkingsverband VO aan de basisschool een 
aanvullende vragenlijst in te vullen. U heeft het recht om de ingevulde vragenlijst in te zien, alvorens 
deze naar het Samenwerkingsverband VO wordt gestuurd. Het Samenwerkingsverband berekent de 
resultaten en stelt u daarvan per post op de hoogte.  

 

Onderdeel 4: Doorgeven van de onderzoeksresultaten 

Als uw kind bij het Samenwerkingsverband VO een intelligentietest heeft gemaakt, ontvangt u binnen 
twee weken de resultaten per post. Ook als de basisschool een aanvullende vragenlijst heeft ingevuld, 
ontvangt u hiervan de resultaten per post.  
 

Indien u vragen over de onderzoeksresultaten heeft, kunt u per e-mail contact opnemen met de 
psycholoog van het Samenwerkingsverband VO: Jacqueline van der Waard: jvdwaard@swvzoetermeer.nl. 
 
Voor een vlot lopende procedure is het gewenst dat wij onderzoeksresultaten direct kunnen gebruiken 
voor de toetsing aan de criteria voor LWOO/PrO. De IQ-score en, indien van toepassing, de uitslag van 

een vragenlijst (“voldoet wel” of “voldoet niet”) komen op een uitslagformulier te staan die via 

OnderwijsTransparant zichtbaar is voor de basisschool. Daarnaast worden het profielblad met IQ-
resultaten en de scores van de vragenlijst als bijlage toegevoegd. Deze bijlagen zijn nodig voor de 
aanvraag LWOO/PrO.  
 
U heeft als ouder(s) het recht om onderzoeksgegevens eerst in te zien en daarna pas te beslissen of de 
gegevens mogen worden doorgegeven en uitgewisseld. U kunt aangeven of u toestemming geeft dat de 
onderzoeksresultaten direct in OnderwijsTransparant komen te staan of dat dit na 10 dagen gebeurt, 

nadat u de resultaten naar u toe zijn gestuurd.  
Hoe dan ook, heeft u op elk moment in de procedure het recht om bezwaar te maken tegen 
informatieoverdracht. U doet dit via een e-mail aan de psycholoog. 


