Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de
basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Schiedam,

Betreft: Ondersteuningsaanbod bij de overgang primair onderwijs / voortgezet
onderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Geachte mevrouw, heer,
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, die op dit moment in de
eindgroep van het basisonderwijs zitten, bieden de samenwerkende VO scholen
ook dit schooljaar weer advisering en eventueel toetsing richting voortgezet
onderwijs aan.
In de procedure voor dit lopende schooljaar hebben zich geen nieuwe
ontwikkelingen voorgedaan.
Een aantal leerlingen zal in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig
hebben, in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo),
Praktijkonderwijs (Pro) en/of Extra Ondersteuning (de oude rugzak). Om
toelaatbaar te zijn tot deze vormen van ondersteuning is een aanwijzing lwoo,
een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs en/of toekenning Extra
Ondersteuning noodzakelijk.
De basisschool meldt de leerlingen die een vorm van ondersteuning nodig
hebben in het voortgezet onderwijs aan in Onderwijs Transparant (OT) met een
ZorgAanmeldFormulier (ZAF). De analyse/ toetsing van de gegevens levert de
informatie op die noodzakelijk is voor een aanwijzing lwoo of toelaatbaarheid
Praktijkonderwijs (Pro).
We starten gelijktijdig met de procedure lwoo/Pro en de procedure Extra
Ondersteuning voor leerlingen waarvan de basisschool denkt dat zij extra
ondersteuning nodig hebben op het voortgezet onderwijs.
Voor de leerlingen waarbij gedacht wordt aan Extra Ondersteuning wordt naast
het invullen van een ZorgAanmeldFormulier, ook een recent OPP meegestuurd.
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Als er geen recent OPP is worden de formulieren m.b.t. de onderwijsbehoefte
en belemmerende en stimulerende factoren ingevuld (zie bijlage). Bij
aanmelding voor Extra Ondersteuning zal (eventueel) een psycholoog van het
samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord, samen met de leerkracht van
de leerling, een VPI (VraagProfielInstrument) voor de leerling in vullen.
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor Extra Ondersteuning verzorgt het
Samenwerkingsverband een analyse van de aangeleverde gegevens en zal er
een advies volgen.
Voor leerlingen in uw school die volgens de criteria vermoedelijk in aanmerking
komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), Praktijkonderwijs en/of
Extra Ondersteuning verzorgt het samenwerkingsverband:
lwoo
o een analyse van het zorgaanmeldformulier;
o op basis van de LVS gegevens van groep 7 wordt er bepaald
of er leerachterstanden zijn van meer dan 25% op twee van
de vier didactische gebieden. Waarbij tenminste Begrijpend
Lezen of Rekenen 25% achterstand moet laten zien in
combinatie met een ander didactisch gebied.
o indien er twijfels zijn m.b.t. de gegevens uit het LVS systeem
kan er een Drempelonderzoek versie 2017 afgenomen
worden.
o intelligentieonderzoek (opvragen (op 15 mei 2022 niet ouder
dan twee jaar) of afnemen) bij:
- grensgevallen lwoo/Pro
- leerlingen waarbij gedacht wordt aan lwo+ (voorheen
Specifieke Zorg) of groeiklas
- leerlingen EOA (ISK)
Indien noodzakelijk/ gewenst kan dit ook een individueel
intelligentieonderzoek zijn.
Pro
o
o

een analyse van het zorgaanmeldformulier
intelligentieonderzoek afnemen/opvragen (op 15 mei 2022
niet ouder dan twee jaar)
o Drempelonderzoek (versie 2017) afnemen indien er geen
recente toegestane toets gegevens zijn (van het huidige
schooljaar)
Extra Ondersteuning
o een analyse van het zorgaanmeldformulier
o beoordelen extra gegevens:
- OPP (bij ontbreken OPP: beschrijvingen onderwijsbehoeften
en stimulerende en belemmerende factoren)
o eventueel extra onderzoek
- VPI (invullen met psycholoog samenwerkingsverband nwn)
ISK
Voor anderstalige leerlingen binnen uw school, die korter dan drie jaar in
Nederland verblijven en langer dan een jaar onderwijs in Nederland volgen,
verzorgt het Samenwerkingsverband:
o een analyse van het zorgaanmeldformulier;
o onderzoek naar capaciteiten;
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Ook voor leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland onderwijs volgen,
verzorgt het Samenwerkingsverband;
o een analyse van het zorgaanmeldformulier;
o onderzoek naar capaciteiten
Een en ander leidt tot een onderbouwd ondersteuningsadvies.
Om te bepalen welke leerlingen binnen uw school in aanmerking komen voor dit
ondersteuningsaanbod kunt u gebruik maken van de bijgevoegde werkwijze.

Werkwijze ondersteuningsprocedures:
Om leerlingen aan te melden voor ondersteuning gaat u als volgt te werk:
1)
U hanteert de volgende criteria
Praktijkonderwijs:
Een leerachterstand van minimaal 3 jaar (50%) in tenminste twee
van de vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling
en inzichtelijk rekenen), met dien verstande dat minstens één
van deze twee domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen
is.
Leerwegondersteunend onderwijs:
Een leerachterstand van minimaal 1,5 jaar (25%) in tenminste
twee van de vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen,
spelling en inzichtelijk rekenen) met dien verstande dat minstens
één van deze twee domeinen begrijpend lezen ofwel inzichtelijk
rekenen is.
Anderstalige leerlingen:
Indien een leerling korter dan drie jaar onderwijs volgt in
Nederland en onvoldoende in staat is om groepsinstructie te
volgen én er sprake is van een achterstand van minimaal 1,5 jaar
(25%) in tenminste twee van de vier domeinen (begrijpend lezen,
technisch lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) met dien
verstande dat minstens één van deze twee domeinen begrijpend
lezen ofwel inzichtelijk rekenen is.
2)
Aanmelding vindt uitsluitend plaats door het invullen van het
zorgaanmeldformulier in de softwareapplicatie van Onderwijs Transparant (OT).
De aanvragen voor ondersteuning worden pas in behandeling genomen als de
toestemmingsformulieren van ouder(s)/ verzorger(s) binnen zijn. De
toestemmingsformulieren van ouder(s) kunnen per post gestuurd worden (maak
een kopie voor uw eigen administratie), per mail gestuurd worden of als bijlage
in Onderwijs Transparant gehangen worden (meldt dit laatste wel bij Herma of
Iris)
3)
De aanvragen worden gescreend op volledigheid. Gekeken
wordt of de aangeleverde gegevens bruikbaar zijn aan de hand van de Lijst
Toegestane Middelen. Waar nodig zullen extra gegevens worden opgevraagd
bij de basisschool.
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4)
Vervolgens wordt bepaald welke ondersteuningsprocedure de
leerling in gaat. Op basis van deze screening worden leerlingen wel of niet
verder getest. De aanvragen met eventueel extra onderzoeksgegevens gaan
naar de psychologen van het samenwerkingsverband. Zij formuleren op basis
van de gegevens en de criteria een voorlopige advies voor een vorm van
ondersteuning.
5)
De deskundigencommissie (met deskundigen uit lwoo, Pro, lwo+
(voorheen Specifieke Zorg), de groeiklas, het VSO (indien noodzakelijk) en het
SWV) bespreekt met de basisschool van de leerling het voorlopige advies. De
deelnemers ontvangen van te voren de noodzakelijke gegevens van de leerling
en het voorlopige advies. De deskundigencommissie formuleert een advies
t.a.v. de voorlopige uitslag.
6)
Mocht het advies van de deskundigencommissie afwijken van
het voorlopige advies, dan zal de psycholoog op basis van geformuleerde
argumenten of nieuwe gegevens vanuit de deskundigencommissie, het
voorlopige advies heroverwegen en vervolgens een definitief advies bepalen.
In het geval van praktijkonderwijs wordt vervolgens gevraagd om de zienswijze
van ouder(s)/ verzorger(s).
8)
In het geval van Extra of Zware ondersteuning (speciaal
onderwijs) wordt alleen bij afwijkende adviezen of op verzoek van ouders en/of
basisschool het advies in een gesprek besproken. Adviezen welke
overeenkomen met de aangevraagde ondersteuning worden niet besproken
met ouder(s)/school. De psycholoog van het samenwerkingsverband bepaalt
vervolgens de ondersteuning.
De Extra Ondersteuning of de Toelaatbaarheidsverklaring voor Zware
Ondersteuning (VSO) wordt binnen 6 weken afgegeven, nadat de school voor
V(S)O hiervoor een aanvraag heeft ingediend.

Eindtoets BAO:
o alle leerlingen van één school maken dezelfde eindtoets
o na de eindtoets voegt de basisschool de uitslag toe in
OnderwijsTransparant .
o in geval van heroverweging (n.a.v. de eindtoets) moet u dit
aangeven in OnderwijsTransparant. Voor alle leerlingen geldt
dat de eindtoets voor 28 mei 2022 in OT moet staan.
Aanmelden VO:
o alle leerlingen krijgen voor 31 december 2021 een voorlopig
advies van de basisschool.
o uiterlijk 1 maart 2022 hebben alle leerlingen een definitief
advies
o vanaf 1 maart 2022 kunnen ouder(s)/ verzorger(s) hun kind
schriftelijk aanmelden bij een vo school
o de inschrijfweek voor alle leerlingen is van 22 tot 27 maart
2022
o voor 1 april 2022 zijn alle leerlingen aangemeld bij het vo
o uiterlijk 15 mei 2022 geeft het Voortgezet Onderwijs uitsluitsel
of een leerling wordt geplaatst.
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Tenslotte wijzen wij u er op dat deze dienstverlening kosteloos is en onderdeel
uitmaakt van de begeleidingsafspraken die gemaakt zijn met de VO-scholen.
De leerlingen moeten uiterlijk 1 november 2021 zijn aangemeld. U wordt dan
z.s.m. op de hoogte gesteld over de verdere procedure.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met:
Herma Tappel of Iris Bakker
Samenwerkingsverband NWN, tel: 010 – 4705162 of via het emailadres:
htappel@steunpuntonderwijs.nl of ibakker@steunpuntonderwijs.nl.
Per 1 oktober 2021 worden de emailadressen gewijzigd in:
htappel@samenwerkingsverbandnwn.nl en
ibakker@samenwerkingsverbandnwn.nl
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website
www.steunpuntonderwijsenjongeren.nl
Met ingang van 1 oktober 2021 wordt de website gewijzigd in:
www.samenwerkingsverbandnwn.nl

Met vriendelijke groet,

Karin van der Velden
Directeur Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor v(s)o.

Bijlagen:
Informatie voor ouder(s) / verzorger(s) mbt lwoo/ Pro/
Extra Ondersteuning
Benodigde gegevens/formulieren tbv aanvraag Extra
Ondersteuning (belemmerende-stimulerende factoren)
Leerlingprofielen
Handleiding voor het aanvragen van
persoonlijke inloggegevens in Onderwijs Transparant
Lijst toegestane middelen
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