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WAT IS LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs is een hulpstructuur van het VMBO

Nu: “leerlingen vmbo met een ondersteuningsbehoefte aangaande 
leerachterstanden”.

VMBO met extra hulp en begeleiding

Voor leerlingen die wel de potentie hebben om een vmbo-diploma te halen, 
maar die om een of andere reden een flinke leerachterstand hebben 
opgelopen.



CRITERIA

Criteria:

1½-3 jaar leerachterstand op 2 van de 4 gebieden: 

•TL,BL,SP en rekenen (altijd of inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen)

•(Sociaal/emotionele problemen ook altijd aangeven!)



LEERLINGKENMERKEN

• Negatief zelfbeeld
• Faalangst
• Een zwakke(re) concentratie
• Een geringe(re) motivatie
• Moeite met sociale vaardigheden
• Moeite met zelfstandig werken
• Moeite met structureren

• Moeite met zelfstandig begrijpen
• Moeite met doorzetten
• Een taal achterstand
• Een achterstand met rekenen
• Moeite met automatiseren



INRICHTING & REALISATIE LWOO

Kindgericht:

•Aangepast leerstofaanbod

•Aanleren van ontbrekende vaardigheden

•Aandacht voor persoonsontwikkeling

•Onderwijs op maat

Dus:

•Kleinere klassen

•Mentor die veel lessen geeft in de eigen 
groep

•Minder verschillende docenten voor de 
groep

•Afgestemd vakkenaanbod

•Inzet zorgdisciplines



PRAKTISCHE SECTOR ORIËNTATIE

Klas 2

Vanaf januari techniek, verzorging of 
handel/economie

Niet meer alle vakken volgen

Betere voorbereiding klas 3

Meer zicht op de te maken keus



BEGELEIDING OP MAAT.

Uitgaande van:

• wat kan de leerling

• waar heeft de leerling hulp bij nodig

• wat kunnen ouders doen

• wat kan school doen



SIGNALERING

Informatie van de basisschool:

• onderwijskundig rapport
• warme overdracht
• Eventueel observatie 

Gesprek met ouders
• groot overleg indien nodig.

• We kijken naar wat een leerling kan en wat hij/zij daarvoor nodig heeft.



BEGELEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Zoco mentor BPO

Ander 
onderwijs

Soov/
Leerroute 
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Team

huiswerk
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steunles trainingafdelingsleider
dyslexie-co
ach



WAT ALS ER NOG MEER NODIG IS

GGD

JOS

PSYCHOLOOG

SAMENWERKINGSVERBAND

SOCIAAL DOMEIN

LOKET SAMENLEVING EN ZORG

SOOV

LEERROUTE PLUS

VSO



OPEN DAGEN

18, 19 en 14 januari open dagen locatie Vlisterweg voor de basisscholen 

21 januari open huis voor ouders en leerlingen locatie Vlisterweg  



AANMELDING

VMBO MET LWOO
Voor 1 februari
Meer informatie: mevrouw B. Walter.
wal@schoonhovenscollege.nl

Regulier VMBO GL/K/B
Voor 15 maart
Meer informatie: de heer P. Zorgman. 
zor@schoonhovenscollege.nl

�23 november van 13.00 uur tot 15.15 uur open middag ouders en toekomstige 
lwoo-leerlingen.  Aanmelden bij:  sni@schoonhovenscollege.nl19 januari 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


