Organisatie overstap PO- VO leerjaar 8
In groep 8 sluiten de leerlingen hun schoolloopbaan op de basisschool af en stromen met een
basisschooladvies uit naar het voortgezet onderwijs (VO). In dit document wordt beschreven hoe het
basisschooladvies bij ons op school wordt vastgesteld.
Totstandkoming basisschooladvies
Uw kind kan een enkelvoudig of een meervoudig (gemengd) basisschooladvies krijgen; namelijk:
- Praktijkonderwijs
- Vmbo basis of vmbo basis/kader
- Vmbo kader of vmbo kader/theoretisch
- Vmbo theoretisch of vmbo theoretisch/havo
- Havo of havo/vwo
- Vwo (gymnasium en atheneum)
Voor het vaststellen van het basisschooladvies wordt gekeken naar een aantal zaken. Op onze school
werken wij met methode- gebonden toetsen en het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS – niet methode
gebonden toetsen). Voor het basisschooladvies wordt gekeken naar de resultaten van groep 6 t/m 8 en
wordt middels APW (Advies- en Plaatsingswijzer) het niveau van de leerlingen in kaart gebracht.
Daarnaast weegt de Drempeltoets, die eind september wordt afgenomen, mee. Deze toets geeft een
indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveauindicatie. Naast de toetsresultaten spelen leerlingkenmerken, zoals inzet, werkhouding, concentratie,
gedrag en huiswerkattitude en specifieke onderwijsbehoeftes een belangrijke rol in de afweging. Het
uiteindelijke basisschooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Bij de
totstandkoming van het basisschooladvies zijn de huidige leerkracht, leerkracht van groep 7, de intern
begeleider en de (adjunct-)directeur betrokken.
Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO)
Een aantal leerlingen zijn gebaat bij extra ondersteuning op het VO. Voor deze leerlingen bestaat de
mogelijkheid om uit te stromen met een LWOO aanwijzing. Leerlingen met een dergelijke aanwijzing
krijgen les in kleinere klassen, verwisselen niet of minimaal van lokalen en ontvangen vaak ook
huiswerkbegeleiding. De invulling van LWOO verschilt echter wel per school. LWOO is er voor vmboleerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma en met een achterstand de
basisschool verlaten. LWOO kan niet aan alle leerlingen worden toegewezen. De aanvraag wordt alleen
gehonoreerd als de school een verklaring kan aandragen voor de leerachterstanden. Op basis van de
cito’s en de drempeltoets wordt gesteld of er sprake is van een leerachterstand op twee of meer vakken.
Deze leerlingen worden met toestemming van ouders aangemeld voor een NIO test (IQ test). Met deze
test kan onderzocht worden of de leerachterstanden voortkomen uit (beperkte) cognitieve capaciteiten.
Scoort een leerling 90 (gemiddeld) of meer op de NIO, dan volgt verder onderzoek naar sociaalemotionele problematiek. Soms kan een leerling veel meer dan het heeft laten zien, omdat het
bijvoorbeeld niet lekker in zijn/haar vel zit, angsten ervaart of niet goed weet om te gaan met stress.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de SEM (Sociaal- emotioneel- meetinstrument), die faalangst,
prestatiemotivatie en sociaal- emotionele instabiliteit meet. Leerlingen die hier laag op scoren komen
eveneens in aanmerking voor een LWOO aanwijzing. De NIO wordt door het HCO bij ons afgenomen
en de SEM is een vragenlijst van A- VISION die digitaal op school wordt ingevuld.
Het kan zijn dat u het als ouder, om welke reden dan ook, niet eens bent met het advies van de
basisschool voor een LWOO aanwijzing. In dat geval kunt u uw visie kenbaar maken, maar zullen wij
als school wel in het dossier aangeven dat wij het hebben geadviseerd.

1

Praktijkonderwijs (Pro)
Voor sommige leerlingen is het vmbo niveau te moeilijk. Deze leerlingen behalen vaak meer succes met
praktijkervaringen dan met het leren van theorie. Voor deze leerlingen is het mogelijk om uit te stromen
naar een praktijkschool. Voor de uitstroom is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het
samenwerkingsverband en gelden aparte criteria. Er moet sprake zijn van een beneden gemiddeld IQ
en een leerachterstand van drie jaar of meer op in ieder geval rekenen en/of begrijpend lezen en een
ander vakgebied. In sommige gevallen is het nodig om een IQ test af te nemen. In dit geval wordt de
ADIT afgenomen, een digitale test die advies geeft over welk type onderwijs passend is bij het niveau
van de leerling. Ook de ADIT wordt door het HCO afgenomen. Mocht uw kind naar het Praktijkonderwijs
uitstromen, zullen wij u begeleiden in dit traject en samen opzoek gaan naar een passende school voor
uw kind.
Wat zijn de regels voor het basisschooladvies?
Het definitieve basisschooladvies dient uiterlijk 19 februari 2023 te worden vastgesteld. Dit schooladvies
is bindend voor toelating tot het VO. Dat wil zeggen dat de middelbare school uw kind moet toelaten op
het niveau van het basisschooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag
alleen als ouders daar om vragen. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de
landelijke Centrale Eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.
Centrale Eindtoets en basisschooladvies
De Centrale Eindtoets wordt in april afgenomen en bestaat uit in ieder geval de onderdelen taal en
rekenen. Met de Centrale Eindtoets wordt getoetst of de leerlingen de wettelijk vastgestelde
referentieniveaus (1F,1S, 2F) beheersen. Wij maken op school de papieren versie van de Centrale
Eindtoets. De leerlingen met een dyslexieverklaring, maar ook de leerlingen die afwezig zijn en de toets
moeten inhalen, maken (in de inhaalperiode) de adaptieve digitale toets. Uit de eindtoets rolt een
toetsadvies die hoger of lager kan zijn dan het definitieve basisschooladvies waarmee uw kind staat
ingeschreven op een VO school. Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan
zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen.
Maar let op: dit hoeft niet. We kunnen ook, om gegronde redenen, besluiten het oude advies aan te
houden. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld,
moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De VO school mag uw kind dan dus niet weigeren, omdat
er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan wel gebeuren dat er op de VO school van uw
keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op
zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan
verwacht, dan blijft het eerder gegeven basisschooladvies gelden. Bijstelling naar beneden is niet
mogelijk.
Oriëntatie op het vo
In december wordt het voorlopige basisschooladvies uitgereikt, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op
een passende VO school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst. De scholenlijst bevat voscholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen VO scholen in de BOVO regio
Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen
bij het oriënteren op VO scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in
december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het
niveau van uw kind. Hierna maakt u met uw kind een voorkeurslijst en kunt u samen open dagen
bezoeken van de VO scholen op uw voorkeurslijst. Bij de uitreiking van het definitieve basisschooladvies
ontvangt u een aanmeldformulier met unieke code en wederom een scholenlijst met scholen passend
bij het niveau van uw kind. De unieke code heeft u nodig om uw kind te kunnen inschrijven. Het advies
is om minimaal vijf scholen in te vullen op het formulier, om de kans op een plek te vergroten. U levert
de lijst echter alleen in bij de eerste school waar uw voorkeur naar uitgaat.
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Onderwijs Transparant en Onderwijskundig rapport
Elke leerling krijgt een onderwijskundig rapport (OKR) in Onderwijs Transparant (OT). Dit rapport bevat
alle nodige leerlinggegevens en documentatie voor de middelbare school om te besluiten een leerling
wel of niet te plaatsen. Zowel het voorlopige basisschooladvies als het definitieve- of eventueel herziene
basisschooladvies worden in OT geregistreerd en uitgewisseld met BOVO. De inhoud van het OKR
wordt altijd eerst met ouders besproken en alleen met uw toestemming worden de leerlinggegevens
gedeeld. Als u het niet eens bent met de inhoud van het onderwijskundig rapport, dan kunt u altijd uw
eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen. Op het moment dat het dossier en OKR op
definitief worden gezet, kan de VO school waar uw kind is aangemeld deze inzien.
Voor het aanmelden van uw kind op een VO school kunt u gebruik maken van een digitale ouder inlog
van OT om het aanmeldformulier online in te vullen en te versturen. Hierover ontvangt u in oktober meer
informatie.
Planning schooljaar 2022-2023
Datum:
September 2022

Activiteit:
Plan van aanpak groep 8 aanleveren.

08 september 2022

Informatiemiddag groep 8 ouders.

03 oktober t/m 07 oktober 2022

Afname drempeltoets.

Uiterlijk 12 oktober 2022

Aanmelden vergoedingsregeling NIO/ADIT voor LWOO-Pro leerlingen.

07 november t/m 18 november 2022

Afname NIO/ADIT (enkele leerlingen).

21 november t/m 16 december 2022

Afname SEM (enkele leerlingen).

28 november t/m 30 november 2022

Voortgangsgesprekken: Uitreiking voorlopig basisschooladvies en meegeven
oriëntatieformulier.

07 november 2022 t/m 10 februari
2023

Oriëntatieperiode praktijkonderwijs, inclusief open dagen.

16 januari 2022

Start afname M- cito LOVS

09 januari t/m 10 februari 2023

Oriëntatieperiode VO, inclusief open dagen.

02 februari 2023

Uitreiking definitief basisschooladvies en aanmeldformulieren met unieke code.

Uiterlijk 10 februari 2023

Definitief maken OKR en dossiers in OT.

11 februari 2023 t/m 24 februari
2023

Eerste aanmeldperiode VO.

Februari 2023

Afname proeftoets Centrale Eindtoets

05 april 2023 tussen 15:00-17:00

Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen uit de eerste
aanmeldperiode.

11 april t/m 14 april 2023

Tweede aanmeldperiode (voor leerlingen die bij de eerste ronde niet zijn geplaatst).

20 april 2023 tussen 15:00-17:00

Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen uit de tweede
aanmeldperiode.

18 april 2023

Centrale Eindtoets – dag 1

19 april 2023

Centrale Eindtoets – dag 2

18 april t/m 12 mei 2023

Afname (en inhaalperiode) adaptieve digitale Centrale Eindtoets

Vanaf half mei 2023

Uitslag Centrale Eindtoets

Uiterlijk 23 mei 2023

Heroverweging en mogelijke bijstelling basisschooladvies n.a.v. de Eindtoets.

Uiterlijk 23 mei 2023

Verwerken CITO Eindtoets in POVP module van OT.
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24 mei t/m 07 juni 2023

Contact met ouders n.a.v. leerlingen met een herzien advies.

Uiterlijk 09 juni 2023

Verwerking plaatsing van leerlingen met een herzien advies in POVO OT.

21 juni 2023

Warme overdracht leerkracht groep 8 en VO.

05 juli t/m 07 juli 2023

Kennismakingsdagen op de nieuwe VO school.

Meer informatie
Wij zullen u gedurende het gehele schooljaar op de hoogte houden van alle stappen die ondernomen
zijn of ondernomen moeten worden. Op de website van BOVO haaglanden vindt u alle nodige informatie
m.b.t. de overstap naar het VO.
Neemt u een kijkje op:
- Voor ouders - BOVO Haaglanden
Overige sites:
- Screeningsonderzoek NIO en ADIT - HCO
- Hoe krijgt mijn kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)? | Rijksoverheid.nl
- Hoe zit het praktijkonderwijs in elkaar? | Rijksoverheid.nl
- Voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl
- Schooladvies toelating voortgezet onderwijs | Schooladvies en eindtoets basisschool |
Rijksoverheid.nl
- Home | Centrale Eindtoets (centraleeindtoetspo.nl)
- Referentieniveaus taal en rekenen | Taal en rekenen op school | Rijksoverheid.nl
- Referentieniveaus | Voor leerlingen en ouders | Centrale Eindtoets (centraleeindtoetspo.nl)
- Middelbare scholen in Den Haag - Scholenwijzer Den Haag
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