
Richtlijnen LWOO: 

Om in aanmerking te komen voor LWOO:  

1. Een IQ tussen de 75 en 90 en leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren 

(dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch 
lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Bovendien moet tenminste 

één van deze domeinen Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn.  
 

2. Een IQ tussen de 91 en 120 en leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren 
(dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch 
lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Bovendien moet tenminste 

één van deze domeinen Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn.                         
Er moet tevens sprake zijn van aantoonbare (via onderzoek) sociaal emotionele- 
en/of motivatieproblematiek. 

Zoals hierboven beschreven gaat hem om richtlijnen. Met het verdwijnen van de landelijke 
RVC heeft elk samenwerkingsverband VO de mogelijkheid gekregen om ten aanzien van 
LWOO eigen criteria te ontwikkelen. Binnen het samenwerkingsverband IJsselvecht is 
gekozen om de LWOO-criteria zoals de RVC die hanteerde te gebruiken als richtlijnen. Dit 

betekent dat er meer vrijheid is om af te wijken wanneer een leerling qua IQ of 
leerachterstanden niet volledig aan de richtlijnen voldoet. Wel zal in deze gevallen altijd goed 
onderbouwd moeten worden wat de reden is om toch een LWOO-beschikking aan te vragen. 

 

Criteria PraktijkOnderwijs (PrO): 

Om in aanmerking te komen voor PrO: 

Een IQ tussen de 55 en 80 en dezelfde voorwaarden voor leerachterstanden als bij LWOO, 
maar dan van drie jaar of meer (dat is dus gelijk aan of groter dan 50%).Bij een IQ van 75 t/m 

80 kan òf een LWOO- òf een PrO-beschikking afgegeven worden, afhankelijk van de 
motivering. 

Ten aanzien van de PrO-beschikking nog de opmerking dat het hier wel gaat om criteria. 
Hoewel wel degelijk mogelijk is een PrO-beschikking aan te vragen als een leerling niet 
volledig aan de criteria voldoet, zal er in deze gevallen nog beter onderbouwd moeten worden 

waarom er wordt afgeweken van de criteria. 
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