
 

PROCEDURE ADVISERING PO/VO 
RK Basisschool De Drie Linden 

Versie december 2018 
In deze procedure is omschreven welke activiteiten wij ondernemen in aanloop  

naar het vaststellen van het basisschooladvies voor Voorgezet Onderwijs 
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1. De totstandkoming van het advies PO/VO 

 

Vanaf groep 3: 
Vanaf groep 3 krijgen de ouders bij het rapport in februari en juli een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (LVS) uit Esis. Dit is een 

compleet overzicht met daarbij de grafiek waarop de vorderingen zichtbaar zijn.  

In groep 7: 
Aan het eind van groep 7 formuleren de leerkracht van groep 7, in overleg met de intern begeleider en directie, de verwachte 

uitstroombestemming; het z.g.n. indicatieadvies. Dit indicatieadvies komt tot stand door o.a. het bekijken van de werkhouding, 

concentratie, zelfstandigheid, maar ook door te kijken naar de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 

In groep 8: 
In oktober wordt het Drempelonderzoek afgenomen.  

In november wordt de NIO afgenomen. Deze toets meet de aanleg van de kinderen.  

Eind januari worden de definitieve schooladviezen vastgesteld. Het advies is gebaseerd op de volgende informatie: 

- Werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc. 
-  de uitslag van het Drempelonderzoek 
- De uitslag van de NIO 
- Het in groep 7 geformuleerde indicatieadvies 
- De gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
- De gegevens uit Snappet 
- De gegevens van methode gebonden toetsen 
-  Overige beschikbare informatie (indien van toepassing) 
 

De ouders en kinderen worden medio januari uitgenodigd voor adviesgesprekken met de leerkracht van groep 8. 

Tijdens dit gesprek ontvangen ouders schriftelijk het definitieve schooladvies en het concept van het Onderwijskundig Rapport (OKR). 

Dit document dient als overdracht naar de school voor voortgezet onderwijs.  
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2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies 
 

Het onderstaande tijdpad maakt duidelijk welke activiteiten er gelinkt zijn aan de totstandkoming van het basisschooladvies: 

Groep 7 
Wanneer Wat Wie 

Juni Leerkracht uit groep 7 formuleert het 
indicatieadvies. 
 
Kinderen met verwachte LWOO uitstroom 
worden genoteerd. 
 
Aanvragen NIO voor volgend schooljaar 

Leerkracht groep 7, intern begeleider en 
directie.  
 
Leerkracht, intern begeleider. 
 
 
Intern begeleider. 

 

Groep 8 
Wanneer Wat Wie 

Oktober Informatie avond over het VO traject voor 

de ouders 

Leerkracht groep 8 + directie. 

Oktober  Afname Drempelonderzoek Leerkracht groep 8 
 

 

November Afname NIO HCO 
  

Start invullen onderwijskundig rapport 
(OKR) 
 
 
Definitief vaststellen welke kinderen voor 
LWOO in aanmerking komen 
 

 

Inhoudelijk: Leerkracht groep 8, intern 
begeleider  
 
 
 
Leerkracht groep 8 +intern begeleider 
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Januari Afname Cito M8 toetsen 

  
Het basisschooladvies wordt vastgesteld 
 

Adviesgesprekken met ouders, de 
kinderen worden hiervoor ook 
uitgenodigd. Na afloop van het gesprek 
krijgen ouders het OKR mee. Zij krijgen de 

gelegenheid om hieraan hun eigen 
zienswijze toe te voegen. 

 

 
Leerkracht groep 8, intern begeleider, 
directie 

 
Leerkracht groep 8 
 
 

Eind jan/1e week februari Onderwijskundige rapporten (OKR) 

definitief maken. 
Ouders ontvangen het adviesformulier 
waarmee de leerling aangemeld kan 
worden op de VO school 

Leerkracht groep 8 + intern begeleider 

Februari 

 

Start eerste aanmeldperiode VO scholen. 

Ouders ontvangen hiervoor een 
aanmeldformulier vanuit school. 

Ouders 

Begin april  
 

Bericht van plaatsing aan ouders en PO 
scholen  

VO scholen 

Vanaf half april In BOVO digitaal controleren of alle 
leerlingen zijn aangemeld en/of zijn 
geplaatst op het VO. 
 
Kinderen die uitgeloot zijn worden met hun 
ouders begeleid in het zoeken naar een 
geschikte plek. 
 
Afname eindtoets PO (IEP) 
 

Leerkracht groep 8 + intern begeleider 
 
 
 
Leerkracht groep 8 en intern begeleider 
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Mei Uitslag eindtoets IEP, verwerken in 

‘Onderwijs Transparant’, in Esis en 
uitwisselen met BRON 
 
Voor leerlingen waarvan de eindtoets VO 

hoger is dan het schooladvies wordt het 
advies heroverwogen en mogelijk 
aangepast. 
 

Leerkracht groep 8, directie, intern 

begeleider en administratief medewerker 
 
 
Leerkracht groep 8, directie, intern 

begeleider 

Juni BOVO uitwisseling PO -> VO Leerkracht groep 8 
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3. Communicatie met het VO 
 

Het eindadvies van de basisschool maakt onderdeel uit van het onderwijskundige rapport. Met behulp van het onderwijskundige 

rapport wordt het eindadvies onderbouwd voor de VO-school. 

De basisschool heeft de informatieplicht en ouders hebben het recht op inzage en het recht hun eigen zienswijze toe te voegen aan 

het onderwijskundige rapport. 

Het onderwijskundige rapport wordt eventueel tijdens de BOVO uitwisselingsmarkt toegelicht. 

Er zijn twee BOVO bijeenkomsten per jaar. 

Tijdens de eerste bijeenkomst in november vertelt het VO aan De Drie Linden hoe het met haar oud-leerlingen van vorig schooljaar 

gaat. 

In de tweede bijeenkomst in mei/ juni informeert De Drie Linden het VO over de nieuwe leerlingen die naar hun school gaan.  
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4. Eindtoets 
 

Het afnemen van een eindtoets is verplicht in Nederland. Op De Drie Linden wordt de IEP eindtoets in april afgenomen. 

Heroverweging van het basisschooladvies gebeurt op basis van de uitslag van de IEP eindtoets. 

Het basisschooladvies (BSA) is leidend voor toelating op een VO-school. De eindtoets is een controletoets nadat het advies door de 

PO- school is gegeven in het onderwijskundige rapport. 

Hier gelden de volgende afspraken; 

Wanneer de uitslag van eindtoets IEP ontvangen wordt, worden de volgende stappen ondernomen; 

•         Vergelijk de uitslag van de Eindtoets (toets-advies) met het basisschooladvies (BSA). 

•        Is het toets-advies gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in POVO OT (Onderwijs Transparant; 

verwerkingssysteem). 

• Is het toets-advies hoger dan het BSA, dan heroverwegen wij het BSA en verwerken wij het toets-advies én de heroverweging in 

POVO OT. 

Een heroverweging houdt in dat de PO-school, intern, het eindadvies opnieuw bekijkt. Advies is om ouders in dit proces mee te nemen. 

Het definitieve besluit is aan de school. 

Er zijn twee mogelijke besluiten: 

•         Het BSA blijft gehandhaafd. Communiceer dit schriftelijk aan ouders en verwerk de heroverweging in POVO OT. 

•         Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). Communiceer dit schriftelijk aan ouders en neem z.s.m. contact op met de 

VO-school. 

•        Verwerk de heroverweging in POVO OT. 

Het z.s.m. communiceren van een herzien eindadvies aan het VO is van belang omdat de VO-school in overleg moet treden met 

ouders t.a.v. de definitieve plaatsing en de brugklasindeling, indien mogelijk, moet worden aangepast.  
NB: Leidend in deze is de procedure van BOVO Haaglanden 


