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Agenda 

  

 Voorlopig Verwijsadvies   

 SVL (Schoolvragenlijst)    

 NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) 

 Definitief Verwijsadvies/Onderwijskundig Rapport 

 Centrale Eindtoets voor het Primair Onderwijs 

 Tijdspad Verwijstraject 

 Het VO aan het woord: ONC Clauslaan en Parkdreef  

 

 



Voorlopig Advies 

 Wordt afgegeven eind groep 7 

 Verwachtingen ouder(s)/verzorgers(s) en leerling 

 Voorlopig advies school in overleg tussen directie, ib-er 
en leerkrachten groep 7, Gina en Brenda  

 Overdracht aan leerkracht groep 8 

 Voor zomervakantie, eind juni, mee naar huis  

  

   

 



Schoolvragenlijst 
SVL 

 Meet opvattingen en houdingen van kinderen ten aanzien 
van sociaal emotioneel functioneren en betrokkenheid bij 
school 

 Werkhouding, welbevinden en zelfvertrouwen 

 Schriftelijke, klassikale afname oktober 2017 

 Onder verantwoordelijkheid van 

 Toestemming ouder(s)/verzorger(s)nodig  

 

   

 



Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau - NiO  

 Schriftelijke, klassikale intelligentie toets  

 Afname door orthopedagoge van  

 Afname in de groep november 2017 

 Meet intelligentie factor in inzicht op de gebieden; 
taal, rekenen en ruimtelijk inzicht 

 Toestemming ouder(s)/verzorger(s) nodig 

   

   

 



  Verwijsadvies VO/ 
Onderwijskundig Rapport 

 Advies is gebaseerd op: 

o Leerlingvolgsysteem van de basisschool  

o Schoolloopbaan (bv. speciale begeleiding en sociaal 
emotionele omstandigheden) 

o Gezondheidsaspecten 

 Uitslag NiO-toets niet op onderwijskundig rapport, maar 
is ondersteuning van het schooladvies en eventueel een 
aanwijzing dat er extra ondersteuning nodig is in het VO  

 Toelating VO-scholen op basis van advies basisschool 
d.m.v. Onderwijskundig Rapport (OKR)  

 



Centrale Eindtoets voor  
het Primair Onderwijs 

 

 

   

 

Alle Unicoz scholen nemen deel aan IEP eindtoets in april  

IEP = ICE Evaluatie Primair Onderwijs 

IEP eindtoets wordt afgenomen op 17 en 18 april 2018 

Resultaten IEP in mei 2018 bekend op school  

Gegeven advies moet heroverwogen worden bij hogere toets 
score/advies  

 Gegeven advies kan bijgesteld worden door de school  

 



Tijdspad 

 Afgifte voorlopig advies  23 juni 2017 

 Afname SVL      Oktober 2017 

 Afname NIO     November 2017 

 OKR mee naar huis    Februari 2018 

 Adviesgesprek OKR    Februari 2018 

 Voorlichting/Open Dag VO   Januari/Februari 2018 

 Aanmelding scholen VO   Maart 2018 

 Deelname Centrale Eindtoets   17 en 18 April 2018 

 Kennismaking op gekozen school Juni/Juli 2018 

 



ONC aan het woord 



Welkom 

De overstap van het basisonderwijs  

naar het voortgezet onderwijs 



Naar het VO 

1. Onderwijskundig rapport; wat doen we er mee? 

2. Voortgezet onderwijs 

3. Schoolkeuze 

4. Voorlichtingsactiviteiten/informatie 

5. Overstap naar VO 



Onderwijskundig rapport;  
wat doen we er mee? 

 
• We bestuderen de onderwijskundige rapporten 

• Scannen op leerachterstanden en bijzondere 

opmerkingen 

• Bekijken op noodzaak extra RT hulp 

• Warme overdracht 



Voortgezet onderwijs 

VMBO VMBO VMBO HAVO VWO 
4 jaar 4 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 

basisberoeps 
gerichte leerweg 

kaderberoeps  
gerichte 
leerweg 

theoretische 
leerweg 

MBO   HBO   WO 

Basisschool 



Leerwegondersteunend 

Onderwijs 
• LWOO  

• leerweg met aanpassingen in begeleiding en 

methodieken 

• IQ 80- 90; LA 0,25-0,50 op 2 gebieden, waaronder 

begrijpend lezen of rekenen 

• Samenwerkingsverband geeft verklaring: 

“aangewezen op LWOO” af 

 



Praktijkonderwijs 

• IQ 55/60- 80 

• LA min. 0,51 op 2 gebieden, waaronder 
begrijpend lezen of rekenen 

 

• Bij strijdende criteria kan basisschool 
adviseren en VO school beslissen over al dan 
niet toelaten 



VMBO 
Leergebieden in de onderbouw 

• Nederlands 

• Wiskunde 

• Sport & bewegen 

• Mens & Maatschappij 

• Mens & Natuur  

• Kunst & Cultuur 

• Moderne Vreemde Talen  
  



VMBO 
sectoren in keuze voor het 3e leerjaar 

• Economie: - Handel en administratie 

     - Handel en verkoop 

• Zorg en welzijn breed: -Uiterlijke verzorging 

    - Verzorging 

    - Sport en bewegen 

• Techniek breed 

 

 



Profielen 

Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling één van 
de profielen: 

• Zorg en Welzijn 

• Economie en ondernemen 

• Produceren, installeren en energie 

• Bouwen, wonen en interieur 

 

Voor het profiel vak: schoolexamen en centraal examen 

Daarnaast schoolexamen in 4 keuzevakken 

 

 



 MAVO  
(VMBO-TL) 

• Basisvorming 

• Theoretische leerweg 



HAVO/VWO 

• Basisvorming 

• Tweede fase vanaf 4e leerjaar 

 



Profielen 2e fase 
keuze voor het 4e leerjaar 

• Natuur en techniek  

• Natuur en gezondheid  

• Economie en maatschappij 

• Cultuur en maatschappij 

 



Schoolkeuze 

• Wat is goed voor uw kind? 

• Schrijf drie punten op die belangrijk zijn voor u en uw 

kind  1…. 

2…. 

3…. 

• Schrijf alle vragen op voorafgaande aan bezoek 



Voorlichtingsactiviteiten 

• Opendagen 

• Proeflessen/meeloopdagen 

• School in bedrijf 

• Algemene en specifieke folders van scholen 

• Websites van scholen 

• www.scholenopdekaart.nl 

http://www.scholenopdekaart.nl/


Overstap naar VO 

Warme overdracht 

Kennismakingsmomenten 

Mentoraat: 

• Persoonlijk contact 

• Kennismakingsactiviteiten 

• Uw kind volgen via Magister 



Alle VO scholen in Zoetermeer 
 

• Alfrink College  

• Erasmus College 

• ONC Parkdreef  

• ONC Clauslaan 

• Picasso Lyceum 

• Stedelijk College 

• Het Atrium 



 

 

 

Vragen? 



Meer informatie 

 www.rijksoverheid.nl en www.zoetermeer.nl 

 VO gids 

 Brochures diverse VO scholen 

 enz… 

 

 

De presentaties van deze avond  kunt u terugvinden op www.claus.unicoz.nl   
 
via de button “En dan nog dit” ; Voortgezet Onderwijs 

http://www.rijksoverheid.nl
http://www.zoetermeer.nl
http://www.claus.unicoz.nl

