LWOO-LEERLINGEN REGISTREREN IN MAGISTER
Inleiding
Populatiebekostiging voor lwoo – wat betekent dat?
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 via populatiebekostiging te ontvangen.
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 alle 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 het bestuur van de
scholen. De school hoeft geen factuur aan het swv te sturen.
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. Alle leerlingen moeten dus bij DUO geregistreerd staan met een ‘nietlwoo-code’.
Voorbeelden:
- Leerling in 2 vmbo basis
0031 (i.p.v. 0041)
- Leerling in 4 vmbo-tl
4712, 4732, 4752, 4772 (i.p.v. 2211-2214)
De school moet wel zelf kunnen zien welke leerlingen er met leerachterstanden binnenkwamen.
Daarom heeft Magister de mogelijkheid om aan te vinken dat er sprake is van een “externe lwoobekostiging”. Extern betekent in dit geval: bekostiging komt niet van DUO maar van het
samenwerkingsverband.
Hoe het registreren precies in zijn werk gaat staat hieronder uitgelegd; het is gelukkig makkelijker
dan het na het lezen van bovenstaande inleiding lijkt.
Nieuwe lwoo-leerling registreren
1) Ga in Magister bij Leerlingen in de map Opleiding naar de kolom “Aanmelding”,
2) Vink op het tabblad Studie “LWOO-indicatie” aan; sla dit op,
3) Ga opnieuw naar bewerken; vink nu “Externe LWOO-bekostiging aan”; sla opnieuw op,
4) Verstuur dit naar DUO; check vervolgens bij de DUO-meldingen of DUO de juiste ILT-code
aan de leerling gekoppeld heeft,
5) Klaar

