
Begeleiden van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs 

        
De stap naar het Voortgezet Onderwijs is een belangrijke, en vaak ook spannende, stap in het leven 
van een basisschoolleerling. Wij willen onze leerlingen en hun ouders in het proces daarna toe 
zorgvuldig begeleiden. Gedurende de basisschoolperiode stimuleren we leerlingen in zelfsturing en 
het tonen van eigenaarschap voor hun leerproces. Ons doelgericht werken helpt leerlingen om 
inzicht te krijgen in hun leerproces. Het kan hierbij gaan om cognitieve doelen, maar ook om gedrags- 
en werkhoudingsdoelen. Doelen worden passend, bij de mogelijkheden van een leerling, gesteld. 
Wel gaan we altijd uit van hoge verwachtingen bij ieder kind. We vinden het van belang om 
leerlingen te betrekken bij het stellen van individuele doelen en hoe doelen bereikt kunnen worden. 
Leerlingen krijgen van ons een advies voor het niveau van het Voortgezet Onderwijs. Ouders gaan 
zelf met hun kind op zoek naar een school van Voortgezet Onderwijs die past bij hun kind. 
 
Onze uitgangspunten bij het schooladvies 

• Een goed overwogen schooladvies biedt kinderen de beste kansen. Het gaat niet om het 
hoogste niveau, maar om de plek waar een leerling zich goed verder kan ontwikkelen.  

• We werken transparant en gedurende alle schooljaren bespreken we ontwikkeling van 
leerlingen met ouders, zodat ouders de kans krijgen realistische verwachtingen van hun kind 
te hebben. Cito resultaten maken onderdeel uit van het portfolio.  

• De brugklasperiode zien we als een periode waarin een leerling kan laten zien wat de beste 
plek in het V.O. is. We waken voor een te vroege focus op de plek in het V.O. 
Dakpanadviezen zorgen ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk kansen worden gegund. 

• Advisering VO is een gezamenlijk schoolproces. Het adviesteam bestaat uit leerkrachten 
groep 7-8, IB en directie. 

• Voor de eindtoets wordt Route 8 gebruikt vanwege het digitale en afstemmende karakter. 
 
Wat zijn de wettelijke regels? 

• Het schooladvies is leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school kan 
een leerling wel hoger plaatsen dan het schooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op 
verzoek van de ouders. De po-school kan een plaatsingsadvies meegeven. Dus zowel de 
leerling en zijn ouders als de vo-school krijgen hetzelfde schooladvies te horen. Dit is tevens 
het schooladvies dat de basisschool in Bron opneemt. 

• Basisscholen moeten het schooladvies voor 1 maart vaststellen  
• De eindtoets geldt voor alle leerlingen als tweede gegeven. Het schooladvies wordt 

heroverwogen bij een toetsadvies dat een half niveau naar boven afwijkt van het 
schooladvies. De basisschool kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Dit 
bijgestelde advies is dan leidend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Wanneer het 
resultaat lager is dan verwacht, heroverweegt de basisschool het schooladvies niet. 

Heroverwegingsvragen kunnen zijn: 

• Bevestigt de hogere toetsuitslag een recente groei van de leerling? 

• Is de leerling initieel mogelijk onderschat?  
• Zijn er afspraken gemaakt met de leerling of ouders?  
• Zit een leerling net op de grens tussen twee niveaus en welke niet-cognitieve kenmerken 

geven dan de doorslag voor het al dan niet bijstellen van het advies? 
 



Advisering 
Het advies is gericht op het uitstroomniveau van de leerling. Wij baseren ons advies op: 

• resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit eerdere groepen en groep 8  
• gedragskenmerken en sociaalemotionele vaardigheden  
• werkhouding en motivatie (incl. huiswerkhouding) 
• resultaten op het dagelijks werk en methodegebonden toetsen  
• het eventuele zorgdossier van een leerling  

 

Tijdlijn 
Halverwege groep 7 
Bij het portfoliogesprek worden verwachtingen van ouders en leerlingen t.a.v. uitstroom besproken. 
De leerkracht geeft informatie welke resultaten en houding van de leerling daarbij passend is. 
Mocht er mogelijk sprake zijn van een vervolgtraject naar Voortgezet Speciaal onderwijs, 
Praktijkonderwijs of VMBO basis/kader met LWOO ondersteuning, dan volgt er een uitgebreider 
oudergesprek. De Intern Begeleider zal de procedure naar deze vormen van Voortgezet Onderwijs 
begeleiden. 
 
Juni groep 7 
De ouders van groep 7 worden tijdens een voorlichtingsavond of via een voorlichtingsfilmpje 
geïnformeerd over de procedure richting Voortgezet onderwijs. 
 
Begin groep 8 (in de eerste drie weken) 
We kiezen er bewust voor om het voorlopig advies voor Voortgezet Onderwijs begin groep 8 in een 
individueel gesprek met leerling en ouders te bespreken. Dat voorkomt dat leerlingen zich te vroeg 
vastgezet voelen in een niveau en het geeft direct de focus voor het laatste jaar op de basisschool 
aan. Indien nodig worden er werkpunten voor de leerling besproken, die passend zijn bij het advies 
of gewenste niveau. Deze werkpunten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op verbeterpunten voor een 
bepaald vak, werkhouding of huiswerkattitude. Leerlingen weten hierdoor waarop hun focus moet 
liggen. De leerkracht kan hier zo nodig bij begeleiden. 
Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig momenten waarop de leerkracht met de leerlingen over 
het Voortgezet Onderwijs praat om ze voor te bereiden op de overstap. Leerlingen worden 
gedurende het schooljaar begeleid bij het werken aan deze punten.  
 
Oktober groep 8 
Leerlingen ontvangen voorlichtingsmateriaal van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Alphen 
aan den Rijn en Nieuwkoop. 
 
November groep 8 
Leerlingen doen mee aan het normeringsonderzoek van Route 8. Zij krijgen hiermee vast een idee 
wat de eindtoets inhoudt. Ze krijgen van deze toets geen uitslag. 
Zodra bekend is dat er een (online) scholenmarkt komt, worden ouders daarvan op de hoogte 
gesteld. (Scholenmarkt is een (online) bijeenkomst waarbij de verschillende scholen zich presenteren 
aan ouders). 
 
Oktober-januari groep 8 
Vanaf oktober organiseren scholen voor Voortgezet onderwijs kennismakingsactiviteiten voor groep 
8 leerlingen. In januari organiseren ze voorlichtingsdagen en -avonden. 
Deze activiteiten geven leerlingen en ouders de kans om zich op een brede manier te oriënteren op 
de schoolkeuze. Het advies van de basisschool geeft alleen het niveau aan, de schoolkeuze is aan 
ouders en kind. Uiteraard kan dit wel met de leerkracht worden besproken. Ook kan de leerling een 
keuze maken voor mogelijke keuzevak/profiel. 



Op de website www.kiesjeschoolalphen.nl  is informatie te vinden over wanneer de open dagen en 
workshops van de verschillende VO scholen zijn. Dit kunt u natuurlijk ook vinden op de sites van de 
scholen zelf. 
 
Januari-februari groep 8 
Na het maken van de Cito-toetsen in januari wordt door het adviesteam het definitieve advies 
vastgesteld. De leerkracht bespreekt dit advies met de leerling en ouders. In dit gesprek geven 
leerling en ouders aan bij welke school voor voortgezet onderwijs de leerling wordt aangemeld. 
Ouders krijgen inzage in het overdrachtsdossier naar het voortgezet onderwijs en tekenen voor de 
overdracht. Ouders vullen met hun kind het aanmeldingsformulier voor de nieuwe school in en 
leveren dit in op De Vaart. Wij zorgen er dan voor dat dit ingeleverd wordt bij het voortgezet 
onderwijs. 
 
Tussen 15 april en 15 mei 
Leerlingen maken de Route 8 toets. De uitslag van deze toets krijgen de leerlingen mee naar huis. 
Wanneer de uitslag vraagt om een heroverweging, worden de heroverwegingsvragen binnen het 
adviesteam besproken. De uitkomst hiervan wordt met de ouders besproken.  
 
Einde schooljaar 
Leerlingen ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag met hun mentor en nieuwe 
groep op het Voortgezet Onderwijs. 
 
 
 
 
 

http://www.kiesjeschoolalphen.nl/

