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Richtlijnen ten behoeve van aanmelding leerjaar 1 voor het schooljaar 2021-2022 

 
Niveaugroepen VMBO-Groen 
In leerjaar 1 onderscheiden we voor het VMBO-Groen de volgende niveaugroepen: 
Theoretische / Gemengde leerweg   = TL/GL 
Kaderberoepsgerichte leerweg   = KB 
Kaderberoepsgerichte leerweg met LWOO  = KB-LWOO  
Basisberoepsgerichte leerweg   = BB  
Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO  = BB- LWOO 
 
Het Groene Lyceum 
Kun je na de basisschool de TL+/HAVO aan? Wil je graag doorstromen naar het HBO, maar 
gelijk na de basisschool al lekker praktisch bezig zijn?  
Dan is het Groene Lyceum wat voor jou! 

Dit is een ondernemende, onderzoekende en doorlopende leerlijn (VMBO-MBO), gericht op 
doorstroom naar het HBO. Buiten de theorielessen krijg je praktijklessen, soms in de school, 
maar soms ook erbuiten. 
We verwachten zelfstandigheid: je neemt zelf de regie en zoekt dingen uit. Je neemt 
initiatief en durft beslissingen te nemen. 
Nu kiezen voor het Groene Lyceum en straks voor het HBO is een slimme zet! 

 
Richtlijn voor plaatsing  
In de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs bestaat het adviestraject 
uit een aantal stappen. Naast het schooladvies (voor 1 maart) volgt een toetsadvies op basis 
van een eindtoets. 
Het advies kan enkelvoudig maar ook dubbel zijn. Bij dubbele adviezen BB/KB of KB/TL 
plaatsen wij in principe op het hoogste niveau. Tenzij de onderliggende 
aanmeldingsgegevens (LVS) in een andere richting wijzen. Vanzelfsprekend gaan we in de 
laatste situatie met u in overleg. 
 
Wanneer komt een leerling in aanmerking voor LWOO? 
In een aanmelding voor Leerweg Ondersteuning zijn de cognitieve vorderingen van een 
leerling leidend. Daarnaast moet of sprake zijn van een IQ binnen het gebied van LWOO 
en/of sociaal/emotionele problematiek. 
Een leerling komt in aanmerking voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs als hij/zij 
leerachterstanden heeft van minimaal 25.0 en maximaal 50.0 op minimaal 2 gebieden. 
(rekenen/wiskunde of begrijpend lezen moet hier bij zitten).  
In het LVS zijn dit vaak leerlingen met cognitieve vorderingen die liggen rondom een 
combinatie D en E-scores of een lage IV en V-scores. Onderdelen die zwaar wegen voor het 
VO zijn met name het begrijpend lezen en rekenen/wiskunde, dus een D en/of E score of een 
lage IV  en V-scores op deze onderdelen zal aanleiding zijn tot een 
toelaatbaarheidsonderzoek LWOO. 
 
 

 



 
Hieronder worden deze 3 criteria verduidelijkt: 
 

1. Leerachterstanden in DLE 
Om in aanmerking te komen voor LWOO moeten er aantoonbare achterstanden zijn 
in het LVS van groep 6 t/m groep 8. 
Er wordt gekeken naar achterstanden op de volgende leergebieden: 

  > technisch lezen 
  > begrijpend lezen * 
  > spelling 
  > rekenen/wiskunde * 

De achterstanden  moeten op 2 van de bovenstaande gebieden tussen de 25.0 en 
50.0 groot zijn (het LWOO-gebied) , waarbij *begrijpend lezen en/of 
*rekenen/wiskunde tot de achterstanden moet behoren.  
Over het algemeen worden  de onderstaande criteria gehanteerd: 
 < 25.0           = VMBO zonder Leerweg ondersteuning 
 25.0 – 50.0   = VMBO met Leerweg ondersteuning 
 >50.0            = Praktijkonderwijs 
 

2. IQ – score 
90 – hoger  : regulier  

 80-90         : Leerweg 0ndersteuning 
 75 – 80        : bespreekgeval Leerweg ondersteuning/Praktijk onderwijs 
 Lager – 75  : Praktijk onderwijs 

 
3. Sociaal-emotionele zorgvragen 

Plaatsing afhankelijk van zorgvraag beschreven in het zorgrapport. Deze zorgvraag 
moet ook naar voren komen in de AVL. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
- Faalangst 
- Prestatie/motivatie- problematiek 
- Sociale vaardigheden 

 
Indien de uitslag van het toelatingsonderzoek uitwijst dat de leerling onder de gestelde 
normen scoort, volgt afwijzing voor LWOO en behoort een plaatsingsbesluit 
praktijkonderwijs of clusteronderwijs tot de mogelijkheden. 
 
Digitale aanmelding 
De scholen COG Drenthe, Plateau openbaar onderwijs Assen, Terra Assen, CS Vincent van 
Gogh, PrO Assen en het Dr. Nassau College hebben de intentie om de aanmelding van 
nieuwe leerlingen digitaal te laten verlopen via OSO, dat aan te maken is in ESIS (of een 
ander digitaal leerlingvolgsysteem) en ingelezen kan worden in Magister en Som. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Procedure 
1. Elke school voor VO heeft een eigen papieren aanmeldingsformulier voor NAW-

gegevens, keuze opleiding en een handtekeningenblad waarop aangevinkt wordt wat 

ouders en groepsleerkracht als digitale bijlagen sturen en voor akkoord ondertekenen. 

2. De leerling  wordt voor 1 december (lwoo) of 15 maart aangemeld door verzending van 

het schriftelijke aanmeldingsformulier. Op het moment dat de aanmeldingsformulieren 

worden verzonden staat het OSO-dossier ook klaar.  

 

De basisschool zet een digitaal dossier klaar in ESIS waar de vo-school wordt aangegeven  via 
het brin-nummer.  
De volgende gegevens worden tevens als bijlage klaargezet: 

- Onderwijskundig rapport met daarin up-to-date gegevens en leerlingvolgsysteem van 

een leerling van groep 6 t/m 8. (kan uitdraai van ESIS zijn opgeslagen als pdf). 

Bij een aanmelding vanuit groep 7 gaat het om gegevens van groep 5 t/m 7. 

- SCOL of DVL bij reguliere aanmelding. 

- Bij lwoo-aanmelding moet een DVL worden bijgevoegd. 

- Eindtoetsgegevens indien deze al bekend zijn(bijvoorbeeld drempeltest). Deze kan 

ook opgenomen worden in het onderwijskundig rapport. 

- Entreetoets. 

- Dyslexieverklaring met onderzoeksverslag*.  Let hierbij op dat er een goede codering 

in ESIS wordt gebruikt indien dit aangevinkt kan worden in ESIS.   

- Dyscalculieverklaring* met onderzoeksverslag.  Zie boven bij dyslexie. 

- Overige onderzoeksverslagen (natuurlijk met toestemming ouders) 

- Handelings- of begeleidingsplannen met bijbehorende evaluatie van de laatste twee 

schooljaren. 

  
*Deze moeten ook als papieren versie in bezit zijn van de VO-school! 
  

Indien scholen technisch niet in staat zijn om gegevens via OSO aan te leveren bestaat altijd 
nog een mogelijkheid om gebruik te maken van de papieren versie van het onderwijskundig 
rapport. 
 
 
Mocht u vragen hebben, dan willen wij u uiteraard helpen!   
Wij wensen u veel succes met alle werkzaamheden. 
 

Karina van der Heijden 
Afdelingsdirecteur 
 


