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Overstap PO-VO 
 

Schooladvies voortgezet onderwijs  

In groep 8 krijgt uw kind een advies naar welk type voortgezet onderwijs hij het beste kan 

doorstromen. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij ons een zo compleet mogelijk beeld 

gevormd van de vaardigheden en de motivatie van de leerlingen. Wij hebben de kinderen gezien, op 

verschillende momenten meegemaakt en goed leren kennen. 

De totstandkoming van het basisschooladvies met tijdpad 
mei/juni groep 7 

1. Uitslag Cito E7 is leidraad voor het inventariseren van sterke en zwakke punten bij individuele 

leerlingen en de hele groep. (juli/sept) 

2. Overdrachtsgesprek leerkracht groep 7 met leerkracht groep 8. Sterke en zwakke punten van 

de leerling worden expliciet besproken. Gesprek vindt plaats voor de aanvang van het nieuwe 

schooljaar. (aug) 

 

september 
3. Cito LVS lijst van groep 7 toevoegen aan verzamelde data per kind (sept) 

4. Informatieavond voor ouders van groep 8: toelichting schoolsoorten en VO termen. (Cito LVS, 

cijfers en ondergrens toelating VO). (sept) 

5. Afnemen drempelonderzoek. (sept) 

 

oktober 
6. Uitslag drempelonderzoek. De uitslag met een bijbehorende brief worden meegegeven in een 

envelop. Achter ‘advies leerweg’ staat het uitstroomniveau dat het kind op basis van dit 

drempelonderzoek behaalt. De uitslag is geen advies. In principe houden wij geen 

oudergesprekken n.a.v. drempelonderzoek. (okt)  

7. Deadline aanmelden vergoedingsregeling CAP voor LWOO en PRO leerlingen. Hiervoor het 

LVS en/of drempelonderzoek gebruiken.  

Leerlingen die naar aanleiding van het drempelonderzoek in aanmerking komen voor het 

VMBO én gebaat zijn bij leerwegondersteuning (LWOO), maken de Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO). Leerlingen die naar aanleiding van het 

drempelonderzoek in aanmerking komen voor het Praktijkonderwijs maken de Adaptieve 

Digitale Intelligentietest (ADIT). Ouders van leerlingen voor wie dit van toepassing is, zijn 

hiervoor door de leerkracht op gesprek gevraagd. (okt/nov) 

november 

8. Afname Cito LVS B8 toetsen (nov) 

9. De leerkracht bespreekt de toetsuitslagen Cito LVS B8 met het kind. Ook krijgt het kind de 

uitslag van zijn Cito’s met de bijbehorende grafieken te zien. De grafieken worden vervolgens 

mee gegeven aan de ouders. (nov) 
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10. Scholenmarkt voor ouders en kinderen van groep 8: verschillende scholen voor voortgezet 

onderwijs geven voorlichting op de Waterlelie. Tijdens deze avond worden de ouders en 

kinderen ook geïnformeerd over de aanmeldprocedure en het invullen van de voorkeurslijst. 

Ook krijgen zij de Scholenwijzer mee. De Scholenwijzer geeft informatie over alle scholen in 

Den Haag. De leerkrachten attenderen ouders en kinderen ook op scholen in Delft en het 

Westland. (nov) 

11. Schooladvies opstellen door leerkracht groep 8 in overleg met leerkracht groep 7. 

Schooladviezen worden met directie en intern begeleider en de leerkracht van groep 8 per 

kind doorgenomen en besproken. (nov)  

Bij het samenstellen van het advies is gekeken naar:  

- didactische gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem groep 4 t/m 8 met het zwaartepunt 

in groep 6 ,7 en 8 

- de uitslag van het Drempelonderzoek 

- de motivatie, taakgerichtheid en concentratie in de groep  

- de kwaliteit van het werk in de klas, groep 7 en 8 

- leerling kenmerken (bijv. inzet, zelfstandigheid, enz.) 

- eventuele sociaal emotionele en/of leerproblematiek  

 

december 
12. Ouders en kind worden uitgenodigd voor een adviesgesprek van 15 min met de leerkracht van 

groep 8 en de intern begeleider of een directielid. (dec) 

Ouders en kind kunnen voor advies over een bepaalde school terecht bij de leerkracht. Zij 

zullen met elkaar bespreken wat een juiste schoolkeuze is voor het kind.   

 

januari   
13. Invullen van het OKR (onderwijskundig rapport) door de leerkracht van groep 8. (jan) 

14. In januari en februari organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs open dagen. 

Definitief aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs kan daarna plaatsvinden.  

Let op: op verzoek van het ministerie van Onderwijs hebben de schoolbesturen met ingang 

van het schooljaar 2017/2018 de aanmeldprocedure in de regio Haaglanden aangepast. 

Ouders van leerlingen die de overstap gaan maken naar het Voortgezet Onderwijs kunnen 

door deze wijziging hun kind op meerdere scholen aanmelden. Hiermee krijgen ouders en 

hun kind(eren) meer keuzevrijheid en voldoet de aanmeldprocedure aan wettelijke kaders. 

 

april   
15. In april  wordt in de groepen 8 de Centrale Eindtoets  afgenomen. 

Sinds het schooljaar 2017-2018 is het wettelijk verplicht een eindtoets op één niveau af te 
nemen. De papieren Centrale Eindtoets is op één niveau en wordt door het CvTE vastgestelde 
afnamedata afgenomen. Het doel van de Centrale Eindtoets op leerlingniveau is tweeledig: 
voorspellen en diagnosticeren:  

• de standaardscore, het resultaat van de leerling op de toets, voorspelt welk brugklastype in 
het voortgezet onderwijs naar verwachting het beste bij een leerling past.  

• de uitslag op de toets stelt een diagnose: hoe ver is een leerling aan het einde van het 
basisonderwijs gekomen op de betreffende leerinhouden. De rapportage over de beheersing 
van de leerling op de referentieniveaus geeft hier inzicht in. 
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Kinderen met het advies Praktijkonderwijs maken geen Centrale Eindtoets.  

Communicatie met het VO 
In januari vult de leerkracht van groep 8 voor elke leerling het onderwijskundig rapport (OKR) in. Het 

basisschooladvies maakt deel uit van het OKR. Ouders hebben het recht alle informatie over hun kind 

in te zien, dat middels het OKR en de bijlagen hiervan worden overgedragen. Het OKR en de bijlagen 

worden eind januari/begin februari (afhankelijk van het niveau van de te verwachte leerweg), samen 

met het aanmeldformulier, meegegeven aan de ouders. Wanneer ouders het niet eens zijn met de 

inhoud van het OKR, gaat de groepsleerkracht met de ouders in gesprek. Het OKR hoeft niet te 

worden aangepast door de basisschool. Ouders hebben echter altijd het recht om hun eigen visie 

schriftelijk vast te leggen indien zij het niet eens zijn met de inhoud van het OKR. Dit doen zij binnen 

een week na ontvangst. In dat geval wordt de visie van de ouders als bijlage toegevoegd aan het 

OKR, zodat de VO school hiervan op de hoogte wordt gesteld. Een kopie van deze visie wordt tevens 

opgenomen in het leerling dossier bij ons op school. 

In juni wordt tijdens de overdracht naar het VO het basisschooladvies en het OKR verder toegelicht 

door de groepsleerkracht. Desgewenst kan een VO school al eerder contact opnemen met ouders 

en/of de basisschool.  

Stappenplan verwerking uitslag Centrale Eindtoets. 
1. Zodra de scores van de Centrale Eindtoets bekend zijn, worden deze vergeleken met het 

basisschooladvies. In het geval de scores op de Centrale eindtoets hoger zijn dan het 

basisschooladvies moet het advies van de school worden heroverwogen. Dit is verplicht.  

 

2. De resultaten van de Centrale Eindtoets gaan in een gesloten envelop mee naar huis (één 

exemplaar). 

 

3. Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de 

leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie. De school komt op basis van die 

beoordeling tot een beargumenteerd besluit over wel of niet bijstellen van het advies.  

 

4. Er wordt contact opgenomen met de ouders met de mededeling: hogere Cito score—advies 

blijft gelijk óf het advies wordt naar boven bijgesteld. In hetzelfde gesprek wordt aan ouders 

gevraagd of ze over deze beslissing willen praten. Dit gesprek moet op zo kort mogelijke 

termijn plaats vinden. 

 

5. Na het gesprek met de ouders wordt de eventuele wijziging bijgewerkt in het BOVO-OKR. 

De papieren beslissing (wel/geen wijziging) wordt meegegeven met de leerlingen. Daarna 

kan er niets meer worden gewijzigd. 

 

6. De VO school wordt door de leerkracht van groep 8 telefonisch en/of per e-mail op de 

hoogte gebracht van de aanpassing van het advies. 

 


