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ADVISEREN IN GEVAL VAN TWIJFEL
Workshop over advisering lwoo en praktijkonderwijs



PROGRAMMA WORKSHOP PO-VO LWOO / PRO
2022

• Inleiding
• Het praktijkonderwijs, wat bieden zij aan?
• LWOO, wat is dat en hoe ziet een schooldag er dan uit? 
• Het verschil, waar doe ik goed aan voor mijn leerling?
• Vragen / casuïstiek 



WAT IS PRAKTIJKONDERWIJS?



Leerlingen van 12 t/m 18 jaar, moeite met ‘traditionele manier’ van 
leren
Praktijklessen
Leerachterstanden, vooral op gebied van rekenen en taal
Leerachterstand van 0,5 of meer op minimaal 2 gebieden (begrijpend 
lezen, rekenen, technisch lezen, spellen), waarvan minimaal 1 op 
inzichtelijk gebied
IQ 55 – 80
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

VOOR WIE IS HET PRAKTIJKONDERWIJS?



OPP
Kleinschalig georganiseerd; vaste mentor, kleine klassen
AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs)
Uitdagend onderwijs
Praktijkvakken
Onderbouw: basisvaardigheden, algemene vorming en oriëntatie op de verschillende 
sectoren op de arbeidsmarkt
Bovenbouw: beroepsgericht
Actief werken aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt
Certificaten en diploma’s. Sinds 2021 erkend diploma!
Aanbieden van mbo1/ Entreeopleiding of samenwerking met ROC-scholen

HOE WERKT HET PRAKTIJKONDERWIJS?



ROUTES BINNEN HET PRAKTIJKONDERWIJS



Kleine klassen
Contact met ouders/ verzorgers
Leswisselingen
Meerdere docenten
Meerdere vakken
Pauze met 400 leerlingen
Zelfstandig reizen naar sport
Veel prikkels
Sociale vaardigheidstraining

WAT IS LWOO OP EEN VMBO



Extra ondersteuning:
HandelingsPlan (HP) 
KlasHandelingsPlan
OnderwijsPersfectiefPlan (OPP)
Nederlands 6 u. waarvan 1 u. begrijpend lezen
Wiskunde 5 u. waarvan 1 u. rekenen
“Leren leren“ aanleren
diataal/ diarekenen

WAT IS LWOO OP EEN VMBO



Ondersteuningsteam:
Ondersteuning coördinator
Onderwijspsycholoog
SMW
Dyslexiecoach
RT-er
BPO

WAT IS LWOO OP EEN VMBO



multidisciplinair:
CJG
Leerplicht
Halt
Koers VO

WAT IS LWOO OP EEN VMBO



VERSCHIL VMBO LWOO EN 
PRAKTIJKONDERWIJS
Praktijkonderwijs:

Leerachterstanden van 0,50 of meer op twee van vier domeinen waarbij minimaal één van de 
domeinen begrijpend lezen op inzichtelijk rekenen betreft.
IQ tussen 55 en 80
Kleine klassen
Leren door te doen
Veel lessen van de eigen mentor
Veel praktijkvakken
Theorie is praktijkgericht
Toetsen is op niveau
Wonen, werken, vrije tijd en burgerschap, gericht op competenties en vaardigheden
Doorstromen naar werk of Entree (MBO 1)
Praktijkdiploma (inclusief certificaten)



VERSCHIL VMBO LWOO EN 
PRAKTIJKONDERWIJS

Vmbo met lwoo:
Leerachterstanden tussen 0,25 tot 0,50 op twee van de vier domeinen waarbij 
minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
IQ tussen 75 en 90
Kleine klassen
Veel les van verschillende docenten
Meer theorie
Methode gebonden toetsen
Meer gevraagd van de zelfstandigheid
VMBO diploma
Doorstromen naar niveau 2 of 3



CASUÏSTIEK 

Heeft u een leerling waarbij u twijfelt? 
Wij denken graag mee! 
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