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Advisering vo      
 
In dit document hebben wij de afspraken en stappen beschreven voor PCBS De Vlieger met 
betrekking tot de advisering van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs (vo).  
 
In paragraaf 1 wordt beschreven op welke drie momenten ouders/verzorgers worden ingelicht over 
het mogelijke onderwijsniveau van hun kind in het vo. In paragraaf 2 wordt de planning m.b.t. de 
advisering beschreven voor de groepen 7 en 8. Paragraaf 3 gaat in op de wijze waarop wij 
communiceren met het vo. In de laatste paragraaf wordt uitgelegd welke eindtoets wij gebruiken en 
hoe wij omgaan met een evt. heroverweging van het basisschooladvies 
 

1. De totstandkoming van het basisschooladvies 
 
Ontwikkelingsperspectief Cito 
Bij het tweede rapport van groep 6 (aan het einde van het schooljaar) en bij het eerste rapport in 
groep 7 (halverwege het schooljaar) worden grafieken van de Cito toetsen voor ouders vanuit Esis 
toegevoegd. Dit zogenaamde ontwikkelingsperspectief geeft ouders een beeld op welk niveau hun 
kind op de Cito toetsen scoort. Dit is geen compleet beeld en we spreken hier niet van een advies 
vanuit de school. Ook is er geen gesprek over het ontwikkelingsperspectief. 
 
Uitstroomverwachting  
Aan het einde van groep 7, bij het 2e rapport, ontvangen de leerlingen en hun ouders de 
uitstroomverwachting (het voormalige voorlopig advies of pré-advies). De uitstroomverwachting is 
gebaseerd op verschillende informatie. We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, 
concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken de gegevens uit 
het leerlingvolgsysteem met daarbij de gegevens van de Cito Entreetoets. De uitstroomverwachting 
wordt vastgesteld tijdens een overleg met de huidige leerkracht, de nieuwe leerkracht groep 8, 
intern begeleider (IB) en directie. Vervolgens ontvangen de leerlingen en hun ouders de 
uitstroomverwachting en wordt de uitstroomverwachting besproken in een gesprek met de 
leerkracht van groep 7, de leerling en zijn ouders. 
 
Definitieve basisschooladvies 
Alle leerlingen in groep 8 ontvangen voor de kerstvakantie het definitieve basisschooladvies (BSA). 
Het BSA is gebaseerd op verschillende informatie. We kijken hierbij naar het kind zelf (werkhouding, 
concentratie, zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling etc.) en we gebruiken de gegevens uit 
het leerlingvolgsysteem, met daarbij de gegevens van de Cito Entreetoets en de NIO toets. Alle 
leerlingen worden besproken met de leerkracht groep 8, IB en directie. Het BSA wordt vastgesteld 
tijdens een overleg met de leerkracht van groep 8, intern begeleider (IB) en directie. Vervolgens 
ontvangen de leerlingen en hun ouders het BSA en wordt het BSA besproken in een gesprek met de 
leerkracht van groep 8, de leerling en zijn ouders. 
Met de uitslag van de NIO en de resultaten van de Cito B8 zullen wij eind november een goed 
definitief basisschooladvies kunnen maken voor uw zoon of dochter. In december wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek, waarin wij dit advies met u bespreken.   
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In schooljaar 2019-2020 heeft de Coronacrisis plaatsgevonden. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 
advisering voor het schooljaar 2020-2021 een extra toelichting behoeft op bepaalde keuzes die wij 
gemaakt hebben. In het kader hieronder lichten wij dit toe. 

Toelichting Covid-19: 
In groep 8 wordt in oktober, voor de herfstvakantie, de NIO afgenomen. NIO staat voor 
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze toets nemen wij af om het advies voor 
de middelbare school te ondersteunen. Het verschil met bijvoorbeeld een Cito toets, is dat een 
Cito toets meet wat de leerlingen geleerd hebben (feitelijke prestaties) en dat de NIO toets 
meet wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).   
In november zullen wij de Cito B8 afnemen. Dit is anders dan andere jaren, waarin we alleen 
de Cito M8 afnamen. De Cito B8 is hiermee de laatste Cito toets van uw kind. In januari wordt de 
Cito M8 niet gemaakt. Een basisschool heeft de keuze voor B8 of M8. In onze doorlopende lijn past 
daar de Cito M8 in. Door de situatie met Covid-19 wordt de Cito E7 niet gebruikt als meting, 
onderwijsexperts raden aan om de Cito B8 af te nemen. Na overleg met intern begeleider en 
leerkrachten hebben wij besloten dit advies te volgen.   

  

 

2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies 
 
Het tijdspad, hieronder en op de volgende bladzijdes, maakt duidelijk welke activiteiten er gelinkt zijn 
aan de totstandkoming van het BSA; het BOVO-tijdspad is hierin leidend. De BOVO is de organisatie 
die zich in de regio Haaglanden bezighoudt met de soepele overgang tussen basisonderwijs (bo) en 
voortgezet onderwijs (vo). Alle scholen in Den Haag dienen zich aan de BOVO-procedure te houden. 
 
Groep 7 
 

Wanneer? Wat? 

September De ouders van groep 7 worden ook uitgenodigd voor de informatieavond voor de 
ouders van groep 8. 

Januari  CITO M7 toetsen worden afgenomen.  
 

Maart 
 

Rapport 1 wordt meegegeven. Ongeveer een week hierna volgt het oudergesprek.  

April Afname van de Cito Entreetoets. De uitslag volgt een aantal weken later. De uitslag 
wordt meegegeven aan de leerlingen met een begeleidende brief.  

Half juni Cito E7 toetsen worden afgenomen. 

Eind juni Bespreking van alle groep 7 leerlingen inzake de uitstroomverwachting.  

Begin juli Leerkrachten groep 7 geven de uitstroomverwachting mee in een gesloten envelop, 
met het 2e rapport.  

Half juli 15 minuten gesprek met leerlingen en ouders; uitstroomverwachting wordt 
besproken. 
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Groep 8 
 

Wanneer? Wat? 

September  Informatieavond voor ouders van groep 8 (ouders van groep 7 zijn hierbij ook 
welkom); traject advisering wordt besproken. 

September Bij LWOO-leerlingen wordt het Drempelonderzoek afgenomen. Indien dit uw kind 
betreft wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht.  

Oktober Afname NIO.  
 

November Start afnemen Cito B8 toetsen. 
 

November Bespreking van alle groep 8 leerlingen door leerkrachten, IB en directie inzake het 
definitief basisschooladvies.  
 
Leerkrachten groep 8 geven het definitieve schooladvies (schoolformulier), de NIO 
uitslag, een uitdraai van het dossier in OT en het  “Concept Aanmeldformulier” 
incl. scholenlijst mee aan de leerlingen. Alles wordt meegegeven in een gesloten 
envelop. 

December 15 Minuten gesprek met leerlingen en ouders; definitief basisschooladvies wordt 
besproken. 

December/ 
januari 

Bezoeken van een aantal vo-scholen met de klas. 

Vrijdag 5 
februari 

Meegeven (definitieve) aanmeldingsformulieren incl. scholenlijst uit OT. Alles 
wordt meegegeven in een gesloten envelop. 

Za 6 t/m vr 
19 februari  

Eerste aanmeldingsperiode; aanmelden op de vo-school. 

Maart Rapport 1 wordt meegegeven en rapportgesprekken volgen in de week daarop. 
 

Woe 31 
maart  (evt. 
do 1 april) 

Toelatingsbesluit van de vo-scholen. 

Vanaf do 1 
april 

Contact opnemen met niet geplaatste leerlingen over het verdere verloop van 
aanmelding.  

Di 20 en woe 
21 april  

Afname IEP-eindtoets. 

Half mei Uitslag IEP: verwerking uitslag zoals procedure van de BOVO aangeeft (zie punt 4; 
Eindtoets). 

Uiterlijk 26 
mei 

Heroverweging definitief basisschooladvies (indien nodig) en verwerken uitslag 
van IEP in OT. 

Juni BOVO-uitwisseling po -> vo 
 

Juli Rapport 2 wordt meegegeven. Er volgt geen gesprek over het rapport. 
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3. Communicatie met het vo 
 
Het definitief basisschooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport. Met behulp 
van de informatie uit het onderwijskundig rapport wordt het BSA onderbouwd voor de vo-school. 
Het onderwijskundig rapport is in groep 8 digitaal en wordt via het systeem Onderwijs Transparant 
(OT) ingevuld en gedeeld met de vo-school. De basisschool heeft informatieplicht; ouders hebben 
recht op inzage en het recht hun eigen visie toe te voegen aan het onderwijskundige rapport. Op De 
Vlieger gaat het onderwijskundige rapport in een envelop mee naar huis. Het onderwijskundige 
rapport wordt eventueel tijdens de BOVO-uitwisselingsmarkt toegelicht.  
 
Wij maken gebruik van APW, de advies en plaatsingswijzer, die in OT staat. De APW wordt gebruikt 
om onze eigen bevindingen te vergelijken met APW.  
 
Er zijn twee BOVO-bijeenkomsten per jaar. Tijdens de eerste bijeenkomst in november vertelt het vo 
aan De Vlieger hoe het met de oud-leerlingen van vorig schooljaar gaat. In de tweede bijeenkomst in 
juni informeert De Vlieger het vo over de nieuwe leerlingen die naar hun school gaan.  
 
 

4. Eindtoets 
 
IEP 
We maken gebruik van de IEP-eindtoets, deze wordt in april afgenomen. Alle leerlingen moeten 
meedoen aan een eindtoets PO. We maken gebruik van de mogelijkheid die de IEP aanbiedt om deze 
bij iedere leerling af te nemen. Er is de mogelijkheid om te werken met een aangepaste versie. De 
mogelijkheden die IEP biedt zijn;  

- vergrote versie;  
- zwart-wit versie;  
- audio-ondersteuning door middel van MP3-bestanden of Daisy-bestanden 
- spraaksynthese op cd voor Kurzweil/Sprint Plus/Claroread/L2S  
- een combinatie van bovenstaande.  

Heeft een leerling recht om met een aangepaste versie te werken, dan overleggen we met leerling en 
ouders of hij/zij hiervan gebruik wil maken. 
 
Voor meer informatie over de IEP verwijzen wij naar:  
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets/  
 
Heroverweging van het definitieve basisschooladvies op basis van de eindtoets 
Het BSA is leidend voor toelating op een vo-school. De eindtoets is een controletoets nadat het 
advies door de basisschool is gegeven in het onderwijskundige rapport. Na afname van de eindtoets 
gelden de volgende afspraken en stappen. 
 
De uitslag van de IEP komt in de vorm van een toets-advies. Wanneer de uitslag van de IEP 
ontvangen wordt, wordt het toets-advies van iedere leerling vergeleken met hun basisschooladvies 
(BSA). Hierna zijn er twee mogelijkheden: 
 
1. Het toets-advies is gelijk aan of lager dan het BSA, dan wordt het toets-advies verwerkt in OT. 
2. Het toets-advies is hoger dan het BSA. Dit betekent dat de school het BSA zal heroverwegen.  

 
Een heroverweging houdt in dat de basisschool, intern, het basisschooladvies opnieuw bekijkt. In dit 
proces worden ouders betrokken, maar het definitieve besluit is aan de school.  
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Er zijn twee mogelijke besluiten: 

• Het BSA blijft gehandhaafd. Dit wordt gecommuniceerd aan ouders en verwerkt in OT. 

• Het BSA wordt herzien (= naar boven toe bijgesteld). We communiceren dit aan ouders via een 
formulier met het herziene advies en adviseren ouders om z.s.m. contact op te nemen met de 
vo-school. De heroverweging en het herziene advies worden verwerkt in OT.  

 
NB. Het communiceren van een herzien eindadvies aan het vo moet zo spoedig mogelijk gebeuren. 
De vo-school moet namelijk in overleg treden met ouders t.a.v. de definitieve plaatsing en de 
brugklasindeling, aangezien dit mogelijk moet worden aangepast. 
 
Voor meer informatie over de gehele BOVO-procedure verwijzen wij naar: 
https://www.bovohaaglanden.nl/ 
 


