LWOO-LEERLINGEN REGISTREREN IN MAGISTER

Inleiding
Populatiebekostiging voor lwoo – wat verandert er?
Lwoo betekent ‘leerwegondersteunend onderwijs’, voor leerlingen die leerachterstanden hebben
maar met extra hulp toch een vmbo-diploma kunnen halen.
De directeuren van lwoo-scholen binnen het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland hebben
gezamenlijk besloten om de bekostiging voor lwoo-leerlingen om te zetten in een populatiebekostiging. Dat wil zeggen dat de scholen niet meer voor elke lwoo-leerling apart een bedrag
krijgen, maar een vast bedrag voor de lwoo-ondersteuning op de hele school, ongeacht het aantal
lwoo-leerlingen in het schooljaar.
Deze keuze is meegedeeld aan DUO, die voortaan het totale lwoo-bedrag voor álle scholen in een
keer overmaakt aan het samenwerkingsverband. Het swv verdeelt het bedrag over de scholen
volgens een afgesproken verdeelsleutel en maakt het bedrag direct over aan Dunamare. Er hoeft
geen factuur gestuurd te worden.
DUO gebruikt een bekostigingscode (ILT-code) om te bepalen hoeveel geld de school voor de leerling
ontvangt. DUO wil dat scholen die meedoen aan de populatiebekostiging NIET meer aangeven welke
lwoo-leerlingen zij hebben. Dat betekent dat van de “oude” lwoo-leerlingen de ILT-code veranderd
moet worden: elke lwoo-leerling krijgt nu de code van zijn opleiding ZONDER lwoo-indicatie of lwooaanwijzing.
Voorbeelden:
- Leerling in 2 vmbo basis met lwoo
WAS 0041
WORDT 0031
- Leerling in 3 vmbo kader Z&W met lwoo
WAS 2441
WORDT 2841
- Leerling in 4 vmbo-tl met lwoo
WAS 2210
WORDT 0400
- Leerling in 4 vmbo basis elektrotechniek
WAS 2513
WORDT 2913
Het vinkje voor lwoo op de aanmeldingskaart van de leerling in Magister moet WEL aanblijven, dat is
noodzakelijk voor intern gebruik als je snel wilt weten welke lwoo-leerlingen er zijn. Bovendien moet
het aantal lwoo-leerlingen wél aan het swv opgegeven worden1.
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Het swv wil om vier redenen weten welke leerlingen leerwegondersteuning hebben:
1) Voor de bepaling van de bedragen per school is het van belang te weten of de school veel meer of minder
lwoo-leerlingen heeft dan voorgaande jaren;
2) Om te weten of het geld goed besteed wordt moet nagegaan kunnen worden of de extra ondersteuning
succesvol was (en de leerlingen dus geslaagd zijn)
3) Als de leerling verhuist naar een andere regio, kan het zijn dat die regio niet meedoet aan de
populatiebekostiging. Dan wil die regio een beschikking (lwoo-aanwijzing) zien zodat ze alsnog bekostiging
krijgen van DUO;
4) De accountant controleert of de middelen van het swv rechtmatig besteed worden, dus moet het swv
kunnen aantonen dat lwoo-geld naar lwoo-leerlingen gaat.

Het samenwerkingsverband realiseert zich dat dit extra werk meebrengt voor de administraties; we
waarderen deze medewerking zeer!
Hoe het registreren precies in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap uitgelegd; het is gelukkig
makkelijker dan het na het lezen van bovenstaande inleiding lijkt.

Handleiding
Er moeten drie dingen gebeuren:
A. Lwoo-code bij “oude” leerlingen omzetten
De ILT-code voor lwoo-leerlingen is anders dan de ILT-code voor leerlingen zonder lwoo. Dit geldt
voor alle leerwegen: basis, kader, gemengd en theoretisch. Ieder leerjaar en iedere
afdeling/opleiding heeft een eigen code. Deze code wordt automatisch aangemaakt door
Magister als leerjaar en opleiding zijn ingevuld.
1) Ga naar het tabblad “Studie”
2) Haal de “Alt. ILT-code” (=alternatieve ILT-code) weg – dat vakje blijft leeg
3) Klik op opslaan; de “berekende ILT-code” verandert nu automatisch, dit is de code die aan
DUO doorgegeven wordt
4) Klaar
Het vinkje voor lwoo op dit tabblad blijft wél staan voor intern gebruik; DUO kijkt hier niet naar.
B. Nieuwe lwoo-leerling registreren
1) Vul op de aanmeldingskaart van de leerling niveau en leerjaar in. Bijv. kader 1e leerjaar
2) Ga naar de volgende pagina; vink daar lwoo aan.
3) Vervolgens vraagt Magister (met een “waarschuwing”) of de bijbehorende ILT-code voor
lwoo moet worden ingevuld. Antwoord nee.
4) Klaar
C. Lijst met lwoo-leerlingen aan swv sturen
Dit zijn de gegevens die het swv graag wil hebben:
Volledige naam

Adres

of 2 aparte
kolommen:
voornamen achternaam

nodig om lwooaanwijzing naar
huisadres te sturen
bij verhuizing

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

M/V

BSN

School

Studie

Op deze lijst komen de lwoo-leerlingen van alle leerjaren, zowel de “oude” lwoo-leerlingen als
de nieuwe.
Elk jaar direct ná de 1-oktobertelling wil het swv graag deze gegevens hebben. Als er lwooleerlingen bijkomen of weggaan kan dit altijd alsnog in de loop van het schooljaar
doorgegeven worden.

ILT

