Bijlage 2
Pilot opting out lwoo:
technische instructie POVO OT en 1LOKET

1. Deelnemende po-scholen
school

Aantal leerlingen met een positief besluit

De Oase

7

De Ontmoeting

7

Elsenburgschool

0

OBS Het Startpunt

10

Pastoor van Arsschool

14

Petrus Dondersschool

2

Totaal

40

2. Herkenbaarheid in POVO OT
Als er voor de po-school een positief besluit over een pilot-leerling door de CvD van het SWVZHW is genomen, dan
is er in het OKR geen (geldend) intelligentieonderzoek opgenomen. Het besluit is door de CvD alleen op basis van
de leerachterstanden genomen. In het dossier is een uitslagformulier aanwezig met de titel ‘OTID(nummer)_uitslagformulierzhw_(datum).pdf’, waarin het besluit zichtbaar is, met eventueel een toelichting van
de CvD.

3. Afwijkende werkwijze aanvraag toewijzing lwoo in 1LOKET OT
Over het algemeen zijn er bij de aanvraag van lwoo voor de leerlingen van de pilot po-scholen, geen IQ-gegevens
zichtbaar. Daarnaast vervalt de verplichte motivering. De OT-procedure is hierop nog niet op aangepast, omdat het
een pilot betreft. Met de volgende instructies kan de aanvraag wel op definitief worden gezet:
a. Motivering hoeft niet te worden ingevuld, maar vul wel in dat het om een pilot-leerling gaat zoals in dit
voorbeeld:
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b. Omdat het IQ nog een verplicht veld is hebben we een nieuwe ‘onderzoeker’ aan de lijst toegevoegd:
‘Aanvraag Pilot LWOO Opting Out Anders’. U kiest voor de ‘NIO 2018’ en vult overal een 00-score en een
willekeurige testdatum in. Het komt er dan als volgt uit te zien:

c. U voegt bij de bijlages het ‘uitslagformulier ZHW’ toe.

De aanvraag kan verder volgens de gewone procedure worden ingevuld, waarbij de didactische gegevens van de
basisschool worden overgenomen. Een verdere motivering van de keuze voor lwoo/pro is niet nodig.
Voor procedurele vragen kunt u terecht bij uw schoolondersteuner.
Voor vragen over POVO OT kunt u terecht bij servicedesk@bovohaaglanden.nl.
Voor vragen over 1LOKET kunt u terecht bij info@otservicedesk.nl.
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