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Uw kind zit in groep 8 van de basisschool.
Volgend jaar gaat uw kind naar het voortgezet
onderwijs.
U heeft een gesprek gehad met de basisschool.
Misschien kan uw kind naar het praktijkonderwijs
of naar het vmbo met leerwegondersteuning.
Daarom wil de basisschool uw kind graag
aanmelden voor extra onderzoek.
In deze folder vindt u hierover meer informatie.
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Wat is praktijkonderwijs?

Het onderzoek is bedoeld om te kijken of uw kind geschikt is voor praktijkonderwijs

Voor sommige leerlingen is het vmbo te moeilijk. Deze leerlingen kunnen terecht in

of vmbo met leerwegondersteuning.

het praktijkonderwijs. In het praktijkonderwijs zijn de klassen kleiner, zodat iedere
leerling veel aandacht krijgt. Het praktijkonderwijs leidt direct op voor werk. Scholen

Wat gaat er allemaal gebeuren?

voor praktijkonderwijs werken daarom samen met allerlei bedrijven. Dit onderwijs

Er zijn zes belangrijke stappen:

leert jongeren vooral alles wat nodig is om later een baan te kunnen vinden.
Soms kan een leerling vanuit het praktijkonderwijs overstappen naar het vmbo met

?

1 De basisschool vraagt aan u toestemming om uw kind te testen.

leerwegondersteuning, of doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

juni of september

Wat is vmbo met leerwegondersteuning?
Het vmbo met leerwegondersteuning – afkorting lwoo – is bedoeld voor leerlingen

2 De basisschool neemt een test af over het gedrag van uw kind.

die in principe een diploma kunnen halen binnen het vmbo. Wel hebben zij extra

september

begeleiding nodig om hun diploma te halen. Soms gaat het om tijdelijke begeleiding.
Scholen met lwoo kiezen meestal voor begeleiding in kleine groepen. Maar er zijn ook
andere vormen van extra begeleiding mogelijk. Huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld, of

3 Het onderzoeksbureau neemt een intelligentietest af.

trainingen om leerlingen beter te laten leren. De hulp kan tijdens de les plaats vinden,

oktober en november

maar ook buiten de lessen om. Scholen maken daarin hun eigen keuzes.
Niet alle scholen hebben lwoo. Als uw kind het advies lwoo heeft gekregen, is het
verstandig om van te voren te bekijken welke school leerwegondersteuning heeft.
De basisschool kan u ook vertellen welke scholen dat zijn.

4 U krijgt de uitslag van het onderzoek terug.
Waarom is onderzoek nodig?

december of januari

Om te kijken of uw kind praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning mag
doen, is onderzoek nodig. De basisschool neemt eerst testen af. Daarna gaan
onderzoekers uw kind testen. De onderzoekers geven na het onderzoek een advies

5 De basisschool geeft u een schooladvies.

aan de basisschool of uw kind naar het praktijkonderwijs mag, of vmbo met leerwegondersteuning kan gaan doen. De basisschool geeft daarna aan u het advies.
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Wat houdt het onderzoek in?

U krijgt dan een formulier mee waarmee u uw kind kunt aanmelden
bij het voortgezet onderwijs.
januari

Bij het onderzoek wordt gekeken naar drie dingen:
n

Het leerniveau: heeft uw kind een leerachterstand?

n

Het gedrag: hoe gedraagt uw kind zich?

n

De intelligentie: wat is het IQ van uw kind?

6 U meldt uw kind voor 1 maart aan bij het voortgezet onderwijs
vo

met het formulier dat u van de basisschool hebt gekregen.
januari en februari

De school bekijkt of uw kind een leerachterstand heeft en laat uw kind een vragenlijst
invullen over gedrag. Daarbij wordt ook gekeken waardoor uw kind moeilijker kan
leren. Het onderzoeksbureau neemt een intelligentietest af. De intelligentietest zegt

Heeft u nog vragen?

iets over het niveau dat uw kind aankan.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de basisschool van uw kind.

