Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

Aanvraag
Aanbieden of uitbreiden
leerwegondersteunend onderwijs
(Artikel 14 en 15, Regeling voorzieningenplanning VO 2020)
Dit formulier
Met dit formulier vraagt u een licentie voor leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) aan. U kunt met dit formulier ook een
uitbreiding van de bestaande licentie, met meer leerwegen of
vestigingen, aanvragen. Vul per school of scholengemeenschap
een apart formulier in. DUO verzoekt u vriendelijk het formulier
vóór 1 november van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het
schooljaar waarvoor u lwoo aanvraagt, in te dienen.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
OND/ODS
Postbus 30205
2500 GE Den Haag
Meer informatie
duo.nl/zakelijk
ICO/VO (070) 757 51 22
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

						1

Gegevens bevoegd gezag of samenwerkingsverband

1.1	Nummer bevoegd gezag of
samenwerkingsverband
1.2	Naam bevoegd gezag of
 amenwerkingsverband
s

|

1.3 Adres

| 																														

Straat en huisnummer

|

Postcode									Plaats

|
Straat en huisnummer of postbus

1.4 	Correspondentieadres samenwerkingsverband
	Alleen invullen indien het verzoek komt vanuit samenwerkingsverband

						2

| 																														
Postcode									Plaats

|

Gegevens contactpersoon

2.1 Achternaam

|

2.2 Voorletter(s)

|

2.3 Telefoonnummer
|

2.4 E-mail

						3
3.1 De aanvraag is voor

Type aanvraag
 Nieuwe licentie
 Uitbreiding bestaande licentie

58049-005

2 van 3
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Gegevens hoofdvestiging

4.1 Instellingscode

		

4.2 	Naam school/scholen
gemeenschap

|

4.3 Straat en huisnummer

|																													|
			 |

4.4 Postcode en plaats

Type Lwoo 																	Ingangsdatum

4.5 Aanvraag voor

 Lwoo alle leerwegen													
 Lwoo theoretische leerweg											
 Lwoo beroepsgerichte leerweg										
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Gegevens (tijdelijke) nevenvestiging

5.1 Soort vestiging

 Nevenvestiging
 Tijdelijke nevenvestiging
			

5.2 	Instellingscode en vestigingsnummer

					

5.3 	Naam school/scholen
gemeenschap
5.4 Straat en huisnummer

		

		

			
|

|																													|
			 |

5.5 Postcode en plaats
kilometer

5.6 Afstand tot hoofdvestiging

Type Lwoo 																	Ingangsdatum

5.7 Aanvraag voor

 Lwoo alle leerwegen													
 Lwoo theoretische leerweg											
 Lwoo beroepsgerichte leerweg										

								6

Gegevens (tijdelijke) nevenvestiging

6.1 Soort vestiging

 Nevenvestiging
 Tijdelijke nevenvestiging
			

6.2 	Instellingscode en vestigingsnummer

					

6.3 	Naam school/scholen
gemeenschap
6.4 Straat en huisnummer

		
			
|

|																													|
			 |

6.5 Postcode en plaats
6.6 Afstand tot hoofdvestiging

		

kilometer
Type Lwoo 																	Ingangsdatum

6.7 Aanvraag voor

 Lwoo alle leerwegen													
 Lwoo theoretische leerweg											
 Lwoo beroepsgerichte leerweg										

3 van 3

Aanvraag

Aanbieden of uitbreiden leerwegondersteunend onderwijs
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Gegevens (tijdelijke) nevenvestiging

7.1 Soort vestiging

 Nevenvestiging
 Tijdelijke nevenvestiging
			

7.2 	Instellingscode en vestigingsnummer

					

7.3 	Naam school/scholen
gemeenschap
7.4 Straat en huisnummer

		

		

			
|

|																													|
			 |

7.5 Postcode en plaats
kilometer

7.6 Afstand tot hoofdvestiging

Type Lwoo 																	Ingangsdatum

7.7 Aanvraag voor

 Lwoo alle leerwegen													
 Lwoo theoretische leerweg											
 Lwoo beroepsgerichte leerweg										
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Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.

8.1 Achternaam tekenbevoegde

|

8.2 Voorletter(s) tekenbevoegde

|

8.3 Telefoon
8.4 E-mail

|

8.5 Plaats

|

8.6 Datum

8.7 Handtekening

|

								9

Bijlagen

9.1 Aantal meegezonden bijlagen

Toelichting
Algemeen
Het bevoegd gezag van een school of een scholengemeenschap of een
samenwerkingsverband kan aanvullende bekostiging aanvragen voor
leerwegondersteunend onderwijs.
Bij de 1e aanvraag moet het bevoegd gezag of het samenwerkingsverband aantonen dat het onderwijs door ten minste 40 leerlingen zal
worden gevolgd. Dit toont u aan met:
- het aantal ingeschreven en/of doorverwezen leerlingen van de afgelopen vier jaren met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs
van het samenwerkingsverband, voorzien van de herkomstgegevens
van de leerlingen voor de betreffende vestiging, of;
- het aantal reeds ingeschreven leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs, voorzien van de herkomstgegevens van
de leerlingen voor de betreffende vestiging.
U stuurt een document mee:
- als een bevoegd gezag de aanvraag doet, een verklaring waaruit blijkt
dat de meerderheid van de bestuur van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband instemt met
de aanvraag, of;

- als een samenwerkingsverband de aanvraag doet, een verklaring
waaruit blijkt dat alle bevoegde gezagsorganen van de overige scholen
en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband
instemt met de aanvraag.
Bij een aanvraag tot uitbreiding van een Lwoo-licentie hoeft u niet aan
te tonen dat het onderwijs door ten minste 40 leerlingen zal worden gevolgd. Als een bevoegd gezag een uitbreiding van een licentie aanvraagt,
moet u een document toevoegen waaruit blijkt dat de meerderheid
van de bevoegde gezagsorganen van de overige scholen en scholengemeenschappen in het betrokken samenwerkingsverband instemt met de
aanvraag.
Lwoo alle leerwegen kan alleen voorkomen op vestigingen met mavo én
ten minste één profiel vbo. Lwoo theoretische leerweg kan worden aangevraagd voor vestigingen met mavo, zonder vbo. U kunt lwoo beroepsgerichte leerweg aanvragen voor vestigingen met vbo, zonder mavo.

