
 
 

 

Adviesprocedure; De weg naar het voortgezet onderwijs. 

De adviesprocedure is een traject dat zorgvuldig wordt doorlopen. De start begint in de 
groep 7 en wordt geïntensiveerd in de groep 8 zodat er uiteindelijk een weloverwogen 
advies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven kan worden. Bij de samenstelling van het 
advies  zijn de volgende personen betrokken: 

● De leerkrachten van groep 7  
● De intern begeleider 
● De directie van de school 

Het advies wordt enerzijds gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden van een leerling. De 
middelen die hiervoor gebruikt worden zijn het leerlingvolgsysteem en de rapporten. 
Anderzijds wordt er gekeken naar de werkhouding en taakaanpak van een leerling. Hiervoor 
worden de observaties van de leerkrachten gebruikt en de gegevens van de rapporten van 
de voorgaande jaren. De leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 dragen zorg voor het 
bijhouden van het leerlingdossier, het invoeren van de gegevens van het 
leerlingvolgsysteem en het maken van de rapporten. De gegevens worden in groep 8 verder 
aangevuld en  verzameld op Onderwijs Transparant. In groep 8 wordt het adviesformulier 
verder aangevuld met de informatie van de Cito midden meting en de uitslagen van de 
methodetoetsen. Het adviesformulier uit Onderwijs Transparant wordt gebruikt bij het 
vaststellen van het schooladvies. Uiteindelijk wordt het adviesformulier door de ouders 
meegenomen bij de inschrijving op de school voor Voortgezet Onderwijs. 
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Het tijdspad van de adviesprocedure ziet er als volgt uit: 

Groep 7 

augustus/september Pré-advies De voorlopige uitstroom indicatie wordt 
gemaakt met de leerkrachten van groep 
7, de IB’er en directie. Dit betreft een 
eerste indicatie van de uitstroom op 
basis van de resultaten van de 
methodetoetsen, de resultaten van het 
LVS tot eind groep 6 en de 
werkhouding/ taakgedrag van de 
leerling. Deze voorlopige indicatie wordt 
aan ouders meegegeven tijdens het 
kennismakingsgesprek aan het begin 
van groep 7. Dit formulier wordt 
ondertekend en opgeslagen in het 
leerdossier van ParnasSys. 

juni/juli Heroverwegen 
pré-advies 

Na de afname van de midden- en 
eindmeting van Cito wordt het 
pré-advies heroverwogen door de 
leerkrachten met behulp van de IB’er. 
Het pré-adviesformulier wordt, met het 
eventueel herziene advies, dit wordt 
opgeslagen in het leerlingdossier van 
ParnasSys. 

Groep 8 

November gesprekken, LVS In november vinden de 
voortgangsgesprekken plaats. Bij dit 
gesprek wordt het voorlopig advies 
gedeeld met de ouders. Bij voorkeur zijn 
de leerlingen bij dit gesprek aanwezig. 
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Het voorlopig advies wordt geformeerd 
door de leerkrachten van groep 8 en de 
IB’er en directie. 

Januari-februari informatiedagen In januari (en februari) vinden de 
informatiedagen  en open dagen op de 
VO scholen plaats. 

Februari Adviesformulier Voor de voorjaarsvakantie (voor 1 
maart) wordt het definitief advies 
gegeven. Er wordt gebruik maakt van 
het adviesformulier uit Onderwijs 
Transparant. Het adviesformulier VO en 
het aanmeldingsformulier voor de VO 
school worden meegegeven. Ouders 
kunnen hiermee hun voorkeur aangeven 
voor de VO school waar ze hun kind het 
liefst aan willen melden. De leerkrachten 
vullen het onderwijskundig rapport in via 
Onderwijs Transparant. 

April Centrale Eindtoets 
(Cito) 

Deze maand wordt de Centrale 
Eindtoets van Cito gemaakt.  
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Mei Overdracht De leerkrachten spreken met het VO 
over de overdracht van de leerlingen. De 
uitslagen van de Centrale Eindtoets 
(Cito) worden bekend gemaakt. Als de 
uitkomst van deze toets hoger ligt dan 
het gegeven schooladvies, dan is de 
basisschool verplicht het afgegeven 
advies te heroverwegen. De basisschool 
kan het afgegeven advies aanpassen of 
handhaven. Het advies is tenslotte 
gebaseerd op de leerprestaties en de 
werkhouding van de leerling over de 
afgelopen jaren of de basisschool. Ligt 
het toetsniveau onder het niveau van het 
geadviseerde schooltype, dan wordt het 
schooladvies niet aangepast. Deze 
leerlingen krijgen in het VO de kans om 
te laten zien dat ze het geadviseerde 
onderwijstype aan kunnen. 
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Bijlage Betreft: uitstroomverwachting groep 7  

Formulier pré-advies VO groep 7 

Tijdens de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar wordt er in groep 7, 
aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, een voorlopige verwachting 
uitgesproken door de leerkracht wat betreft het uitstroomprofiel van uw zoon/dochter (het 
pré-advies). Bij het vormen van het pré-advies zijn de IB-er en directie betrokken. 

 

Het pré-advies voor uw zoon/dochter: aanvullend: 

o VWO o VMBO-GL o LWOO  

o HAVO/VWO o VMBO-KB  

o HAVO o VMBO-BB/KB 

o VMBO-T(MAVO)/HAVO o VMBO-BB 

o VMBO-T(MAVO) o Praktijkonderwijs 

 

Met uw handtekening geeft u aan kennis te hebben genomen van het gegeven pré-advies. 
Mocht u het oneens zijn met het gegeven pré-advies wordt u uitgenodigd om dit schriftelijk 
en gemotiveerd kenbaar te maken aan de leerkracht. 

 

Datum Plaats 

……………………………………. ……………………………………….. 

Handtekening ouders Handtekening leerkracht 

 

……………………………………. ……………………………………….  

Dit formulier wordt opgenomen in het digitale dossier van de leerling evenals uw eventuele schriftelijke reactie. 
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Heroverweging pré-advies VO groep 7 
 
 
Tijdens de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar werd er in groep 7,              
aan de hand van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, een voorlopige verwachting            
uitgesproken door de leerkracht wat betreft het uitstroomprofiel van uw zoon/dochter (het            
pré-advies).  
Bij deze heroverweging van het advies is gekeken naar de gegevens van de Cito’s die zijn                
afgenomen in groep 6 en de middenmeting van groep 7.  
We willen benadrukken dat de uitstroomverwachting tot stand is gekomen met informatie            
van voor de voorjaarsvakantie, dus voor de corona-crisis. Bij het vormen van de             
heroverweging van het pré-advies zijn de IB-er en directie betrokken. 
  
 

 

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mocht u het oneens zijn met het gegeven pré-advies, wordt u uitgenodigd om dit schriftelijk 
en gemotiveerd kenbaar te maken aan de leerkracht. 
 
 
Datum  
 
 
…………………………………….  
 
 
Handtekening leerkracht  
 
 
…………………………………….  
 
Dit formulier wordt opgenomen in het digitale dossier van de leerling evenals uw eventuele schriftelijke reactie. 
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