
Protocol overstap PO – VO, OBS De Drentse Hoek 

 

In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs 

ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van 

basisschoolverlaters tot het VO. 

De PO-school baseert haar advies op de leerprestaties, aanleg en (sociaal 

emotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de gehele basischoolperiode. 

Een duidelijke motivering van het basisschooladvies en de toevoeging van LOVS-

toetsscores uit groep 6, 7 en 8 aan het OKR dragen bij aan een transparante 

onderbouwing van het basisschooladvies en bevorderen de communicatie met de 

ouders en VO-school. Het geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het 

basisschooladvies tot stand is gekomen. 

De basischolen worden verplicht gesteld om voor de Centrale Eindtoets een 

schriftelijk schooladvies aan de leerlingen van groep 8 te geven.  

Tevens kan er sprake zijn van een heroverweging van het schooladvies als een 

leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht werd. De basischool is dan 

verplicht om het schooladvies te heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk 

voor deze heroverweging in overleg met de ouders/verzorgers. Echter als het 

resultaat van de eindtoets PO minder goed is dan verwacht dan mag de basischool 

het schooladvies niet aanpassen. 

In dit protocol beschrijft OBS De Drentse Hoek de stappen die worden gezet om de  

overstap mogelijk te maken van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

 

Opbouw van de advisering VO op de Drentse Hoek. 

Stap 1. 

In de loop van groep 6 krijgen de leerlingen die wellicht in aanmerking komen voor 

praktijk onderwijs of leerwegondersteuning een OPP (ontwikkelingsperspectief). Het 

OPP is een document waarin de uitsroomverwachting staat na de basisschool en er 

wordt beschreven hoe die uitstroomverwachting tot stand is gekomen. Het OPP  

wordt tijdens een rapport bespreking met de ouders besproken.  

Voor zorgleerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het kader van Passend 

Onderwijs wordt een arrangement aangevraagd bij SPPOH (SPPOH leerlingen). In 

de aanvraag voor het arrangement  wordt de te verwachte uitstroom na het 

basisonderwijs benoemd en besproken met de ouders. Een arrangement kan tijdens 

de gehele schoolloopbaan worden aangevraagd. 

 



Stap 2. 

In de maand juni van het schooljaar van groep 7 stellen de groepsleerkracht, de 

groepsleerkracht van het vorige schooljaar ( groep 6), de Intern Begeleider en de 

directeur onafhankelijk van elkaar een voorlopig advies op voor alle leerlingen van 

groep 7. Zij maken daarbij gebruik van hun algemene indruk van de leerling op het 

gebied van werkhouding, motivatie, gedrag, resultaten van de methode gebonden 

toetsen, de CITO LOVS toetsen vanaf M6, de rapporten van de afgelopen jaren en 

resultaten van testen die zijn gedaan op het gebied van IQ, persoonlijkheid, sociaal 

emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van een bepaald vakgebied. Ook wordt 

rekening gehouden met de benoemde uitstroom na groep 8 van leerlingen met een 

OPP of van leerlingen met een arrangement toegekend door SPPOH. 

In juni, ruim voor de rapportbesprekingen met de ouders, komen de genoemde 

mensen bij elkaar en wisselen de vier onafhankelijk van elkaar opgestelde voorlopige 

adviezen met elkaar uit. Doel is een éénduidig voorlopig advies voor iedere leerling 

van groep 7 op te stellen. Wanneer er verschillende adviezen zijn gegeven wordt er 

net zo lang overlegd tot er één voorlopig advies voor de leerling uit komt. 

Stap 3. 

Tijdens de rapportbespreking in juni groep 7 krijgen de leerlingen en de ouders het 

voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs. Dit staat op het overgangsrapport 

genoteerd. Wanneer ouders het niet eens zijn met dit voorlopig advies dan wordt 

nogmaals verduidelijkt waarom dit voorlopige advies is gegeven en hoe het tot stand 

is gekomen. Als ouders het dan toch niet eens zijn met dit voorlopige advies dan 

wordt in dit stadium het voorlopig advies niet veranderd.  

Stap 4. 

In december is er een voorlichtingsavond voor de ouders over de overstap naar het 

VO. In januari worden de CITO-LOVS M toetsen gemaakt.  

Stap 5. 

In de tweede helft van januari wordt het voorlopig advies door de groepsleerkracht 

van groep 8, de IB en de directeur definitief gemaakt. Het definitief  advies  wordt 

genoteerd in het concept OKR, wat de ouders eind januari begin februari meekrijgen 

ter inzage en goedkeuring.  

Stap 6. 

In april wordt de CITO eindtoets gemaakt en in mei volgen de CITO eindgesprekken 

met de ouders. 

OBS De Drentse Hoek volgt het tijdpad van BOVO HAAGLANDEN, website: 

www.bovohaaglanden.nl 



Drie Tijdpaden. 

Tijdpad 1. 

Kinderen met een OPP, waarbij de uitstroom Praktijkonderwijs of Leerweg 

ondersteunend onderwijs aangegeven is. 

Afname drempelonderzoek in september. In één ochtend krijgen deze leerlingen 

opdrachten op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch 

lezen. Deze opdrachten komen van bureau 678 Onderwijs Advisering. Dit bureau 

ontwikkelt toetsen voor gebruik in het basis-en voortgezet onderwijs. Deze toetsen 

vormen de basis voor het leveren van een nauwkeurige didactische plaatsbepaling 

van de leerlingen en voor een goed schoolverlatersadvies in groep 8. De toets 

resultaten worden naar 678 onderwijsadvisering gestuurd en zij leveren aan ons de 

uitslag.          

Gesprek met de ouders over de uitslag + handtekening ouders voor toestemming 

deelname aan NDT (PRO) of NIO (LWOO). Als er leerlingen zijn waarbij de norm 

voor de achterstanden die nodig zijn om PrO of LWOO te kunnen verkrijgen niet 

wordt gehaald dan volgen deze leerlingen automatisch vanaf nu tijdpad 3.  

Normen leerachterstanden voor PrO (praktijkonderwijs) of LWOO 

(leerwegondersteunend onderwijs): 

LWOO: leerachterstanden tussen 25 en 50 % op minimaal twee van de leergebieden 

rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen , waarvan één leergebied 

rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 

PrO: leerachterstanden tussen groter dan 50 % op minimaal twee van de 

leergebieden rekenen, begrijpend lezen, spelling of technisch lezen , waarvan één 

leergebied rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 

Afname NDT of NIO in oktober/november. 

Gesprek met de ouders over de uitslag. Als de norm is gehaald (IQ tussen 81 en 90 

voor LWOO en lager dan 75 voor PrO) volgen deze leerlingen verder tijdpad 1 

volgens het BOVO tijdpad. Deze leerlingen krijgen tijdens dit gesprek ook hun 

definitieve advies. Als de norm niet wordt behaald (IQ hoger dan 90) en 

achterstanden op LWOO niveau, dan volgen deze leerlingen in principe automatisch 

vanaf nu tijdpad 3. Maar er is nog één mogelijkheid voor ll. die wel aan de norm van 

het drempel onderzoek voor LWOO voldoen maar niet aan de norm voor het IQ.(het 

IQ is te hoog). Er moet dan sociaal emotionele problematiek worden aangetoond. 

Deze ll. krijgen in december een sociaal emotioneel onderzoek (SEO). Als er seo-

problematiek wordt aangetoond komen zij alsnog in aanmerking voor LWOO en 

volgen verder tijdpad 1. 



Normen om in aanmerking te kunnen komen voor Sociaal emotioneel 

onderzoek (SEM) als voor LWOO het IQ hoger is dan 90: 

SEM: IQ tussen 91 en 120 en leerachterstanden op LWOO niveau. Te denken valt 

aan leerlingen met faalangst, AD(H)D, autisme)  

Er kunnen leerlingen zijn waarbij de leerachterstand wijst op LWOO en het IQ wijst 

op PrO of waarbij de leerachterstand wijst op PrO en het IQ wijst op LWOO. De  

school moet dan een gedegen motivering geven voor PrO of voor LWOO. 

Er kunnen ook leerlingen zijn waarbij het IQ ligt tussen 75 en 80. Ook hier geldt dat 

de school een gedegen motivering moet geven voor LWOO of voor PrO. 

Als het IQ lager is dan 75 dan is het advies automatisch PrO. 

De ll. die voldoen aan alle normen moeten eerder gaan inschrijven op een VO school 

dan de ll. van tijdpad 3. De maandag voor de uitreiking van het adviesformulier op 

vrijdag (zelfde week) krijgen de ouders het concept OKR ter inzage. (3e week van 

januari). Ouders kunnen dan reageren t/m donderdagmiddag 16.00 uur.  Op vrijdag 

wordt het OKR op definitief gezet en het adviesformulier mee naar huis gegeven. 

Ouders kunnen dan vanaf zaterdag hun kind gaan inschrijven op een VO school. (zie 

verder het BOVO tijdpad.) 

Tijdpad 2. 

Kinderen met een SPPOH arrangement. Deze ll. schrijven tegelijk met de ll. voor 

PrO/LWOO eerder in op een VO school. Ouders van deze leerlingen krijgen het 

definitieve advies in de week voor de uitreiking van het concept OKR in de derde 

week van januari. 

Tijdpad 3 

De overige leerlingen volgen het BOVO tijdpad zoals aangegeven. Deze leerlingen 

krijgen hun definitief advies in de tweede week van februari. Het definitief  advies  

wordt genoteerd in het concept OKR, wat de ouders meekrijgen ter inzage en 

goedkeuring.  

 

 

 

 

 

 

 



Tot stand koming van het definitief advies. 

Het voorlopig advies wordt door de groepsleerkracht van groep 8, de IB en de 

directeur definitief gemaakt. De leerlingen krijgen in het concept OKR schriftelijk het 

definitief advies mee naar huis. Als de ouders willen reageren kan dat in dezelfde 

week.  

Als ouders het niet eens zijn met het definitief advies. 

Wanneer ouders het niet eens zijn met het definitieve advies dan wachten wij de 

resultaten af van de CITO eindtoets. Als een leerling hoger scoort dan verwacht, 

heroverwegen wij het definitieve advies. Dit doen wij in het overleg ter voorbereiding 

op de eindgesprekken met de ouders over de resultaten behaald op de CITO 

eindtoets in de week na de meivakantie. Bij dit overleg zijn aanwezig: de 

groepsleerkracht van groep 8, de IB en de directeur. Na heroverweging zullen  

adviezen wel of niet zijn aangepast. In het CITO eindgesprek worden de resultaten 

besproken. Als een ouder het niet eens met ons definitieve standpunt  verwijzen wij 

de ouders naar Stichting de Haagse Scholen.   

 

Gebruikte afkortingen: 

PO    = primair onderwijs (basisonderwijs) 

VO    = voortgezet onderwijs 

LWOO   = leerwegondersteuning, te verkrijgen met een VMBO advies 

PrO    = praktijkonderwijs 

BOVO Haaglanden  = Commissie die de overstap begeleidt van basis onderwijs naar 

                                    voortgezet onderwijs 

OKR    = onderwijs kundig rapport 

OPP    = ontwikkelingsperspectief 

SPPOH   = Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden 

NDT    = Nederlandse differentiatie test, intelligentie meting 

NIO    = Nederlandse intelligentie test voor onderwijsniveau 

CITO LOVS   = CITO leerling volg systeem 

 

 

 

 

 

 

 



Stappenplan Advies VO 

Actie Door 

  

juni/juli  

Bepalen voorlopig advies Leerkrachten gr 6 en gr 7, 
IB en directeur 

Bespreken voorlopig advies met de ouders leerkracht en ouders 

september  

Digitaal overstap dossier  PO/VO (OT = Onderwijs 
Transparant) opstarten 

IB 

Drempelonderzoek IB 

Uitslag drempelonderzoek bespreken met ouders en 
handtekening CAP (NIO of NDT) 

IB/leerkracht/ouders 

oktober  

Aanmelden CAP voor PrO/LWOO leerlingen IB 

november  

Afname NIO/NDT HCO 

Uitslag NIO/NDT bespreken met ouders IB/leerkracht 

Definitief advies PrO/LWOO leerlingen leerkracht/ouders 

Aanmelden SEM IB 

OKR invullen in OT leerkracht 

december  

Afname SEM A-Vision 

Bespreken SEM met ouders + definitief advies leerkracht /ouders 

Informatieavond VO leerkracht /ouders 

OKR invullen in OT leerkracht 

januari  

Afname CITO M8 leerkracht 

Importeren uitslag CITO M8 in OT leerkracht 

Definitief advies SPPOH leerlingen leerkracht/IB/directie 

Concept OKR PrO/LWOO/SPPOH naar ouders leerkracht 

Adviesformulier PrO/LWOO/SPPOH meegeven leerkracht 

1e aanmeldperiode PrO/LWOO/SPPOH ouders 

februari  

Concept OKR VMBO/HAVO/VWO naar ouders leerkracht 

Adviesformulier VMBO/HAVO/VWO meegeven leerkracht 

1e aanmeldronde VMBO/HAVO/VWO ouders 

maart  

Bericht aan ouders toelating VO VO 

2e aanmeldronde VO voor iedereen ouders 

april  

CITO eindtoets leerlingen 

mei  

Bespreking eindtoets leerkracht/IB/directie 

Heroverweging advies leerkracht/IB/directie 

Bespreking uitslag CITO eindtoets leerkracht/ouders/IB/directie 

 



 

Tijdpad groep 8, 2016-2017 

datum activiteit 

22-08 1e schooldag 

Uiterlijk 05-10 Toestemmingsformulieren onderzoek NDT/NIO 

05-10  t/m 30-11 Afname NDT/NIO door het HCO 

17-10 t/m 21-10 Herfstvakantie 

Uiterlijk 30-10 De VO scholen publiceren per niveau de toelatingscriteria, 
voorrangsregels en het aantal lesplaatsen op de schoolwebsite 

In november Uitslag NDT/NIO toets, wellicht nog een SEO. Definitief advies 
PrO/LWOO leerlingen 

08-12 Informatieavond VO voor de ouders 

In dec.(of jan) Definitief advies na afname SEO voor LWOO leerlingen 

25-12 t/m 06-01 Kerstvakantie 

1e helft januari CITO M toetsen 

23-01 Concept OKR ll. PrO/LWOO en SPPOH naar de ouders  

27-01 Aanmeldingsformulier ll. PrO/LWOO/SPPOH naar ouders 

28-01 t/m 17-02 Aanmeldingsronde SPPOH leerlingen 

28-01 t/m/ 24-03 Aanmeldingsronde PrO en LWOO 

13-02 Concept OKR voor ll. VMBO, HAVO en VWO naar ouders 

17-02 Aanmeldingsformulier ll. VMBO, HAVO en VWO naar ouders 

18-02 t/m/ 24-03 Aanmeldingsronde VMBO, HAVO, VWO 

27-02 t/m 03-03 Voorjaarsvakantie 

31-03 Bericht toelating en eventueel loting 

31-03 t/m 13-04 2e aanmeldingsronde VO 

18-04 t/m 20-04 Afname CITO centrale eindtoets 

24-05 t/m 28-05 Meivakantie 

Vanaf half mei Uitslagen CITO centrale eindtoets 

Vanaf half mei Procedure heroverweging advies   

18-05 CITO centrale eindtoets gesprekken met de ouders 

In juni Kennismakingsdagen op de nieuwe VO school 

29-06 afscheidsavond 

03-07 t/m 06-07 werkweek 

10-07 Zomervakantie 

 

Bronnen: 

- De Centrale Eindtoets PO in 2016 college voor Toetsen en Examens 

www.centraleeindtoetspo.nl 

- Toelichting Regionale BOVO procedure schooljaar 2016-2017 

www.bovohaaglanden.nl 

- Tijdpad BOVO regio Haaglanden 2016-2017 

www.bovohaaglanden.nl 

  

http://www.centraleeindtoetspo.nl/
http://www.bovohaaglanden.nl/
http://www.bovohaaglanden.nl/

