
Procedure bij aanmelding LWOO / PrO op Wolfsbos 

 

 Aanmelden voor LWOO / PrO kan vanaf groep 7 ( in geval van DL ≥ 45 ). 

 Bij aanmelding vóór februari / maart groep 8 , nodigen wij de leerling uit 

voor onderzoek, omdat op dat moment nog geen gegevens voorhanden zijn. 

 Bij aanmelding ná februari / maart groep 8, wanneer normaliter reeds 

onderzoeksgegevens voorhanden zijn ( b.v. Compaz , Centraal Nederland, 

CITO eindtoets ), worden die gegevens waar mogelijk gebruikt. Alleen 
wanneer deze gegevens niet compleet zijn, wordt aanvullend didactisch 
onderzoek verricht. Voor alle duidelijkheid: nader onderzoek naar het 

sociaal-emotioneel functioneren blijft in de meeste gevallen wel 

noodzakelijk. 
 Het onderzoek neemt twee dagdelen in beslag. Eén dagdeel voor het 

psychologisch onderzoek en één dagdeel voor het didactisch onderzoek. 

 Het onderzoek vindt plaats op RSG Wolfsbos. 

 Voor alle aanmeldingen, op welk moment dan ook, moet het 

Onderwijskundig Rapport voldoen aan de volgende zaken :  

- Het rapport moet volledig zijn ingevuld. 

- De bijzondere problematiek van de leerling moet zo duidelijk 

mogelijk in kaart zijn gebracht.  

- Handelingsplannen waar worden toegevoegd. 

- Copieën van externe onderzoeken / rapportage worden meegestuurd 

voor zover dat aan de orde is. 

- Ook indien sprake is van een formele diagnose, dan wel 

indicatiestelling, copieën meesturen van betreffende documenten. 

 

N.B. Om mogelijke verwarring te voorkomen m.b.t. CITO – onderzoek: er is een 

duidelijk verschil tussen de CITO – eindtoets en het LVS.  

De CITO - eindtoets geeft een algemeen vorderingenniveau, maar geen 

vaardigheidsniveau. Is daar mee voor de RVC dus ongeschikt voor aanvraag 

LWOO / PrO.  

Het CITO – LVS voldoet wel aan de criteria van de RVC. Dus wanneer LVS  wordt 

gebruikt bij de aanmelding ( van CITO, dan wel een ander systeem ),  dan volledig 

aanleveren met vaardigheidsniveau,  niveau van toetsing ( b.v. E 5 ), datum van 

toetsen, soort toets, ruwe scores, DL op moment van toetsen enz. 

 

 


