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Protocol schooladvies en overgang PO - VO 
(primair onderwijs – voortgezet onderwijs) 

 
In dit document wordt beschreven op welke wijze het schooladvies tot stand komt en op welke wijze 
dit advies wordt gecommuniceerd aan de ouders van de leerlingen.  
 
Inleiding 
In de wet Centrale Eindtoets Primair Onderwijs staat dat het advies van de basisschool leidend is bij 
de toelating van een leerling tot het voortgezet onderwijs.  
 
Voorlopig advies groep 7 bepalen: 
In groep 7 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Het advies komt tot stand in een overleg 
tussen de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de (adjunct-)directeur. Dit overleg vindt 
plaats voorafgaand aan de uitgave van het tweede rapport.  
 
Communicatie met ouders en leerlingen: 
Voorafgaand aan het verstrekken van het voorlopig basisschooladvies wordt er informatie verstrekt 
aan ouders over de po-vo procedure. Dit kan in de vorm zijn van een informatieavond of een 
informatieve film.  
 
Tijdens een gesprek aan het einde van het schooljaar ontvangen de ouders en leerlingen mondeling 
en schriftelijk het voorlopig advies en het rapport. Omdat ouders van groep 7 al een voorlopig 
basisschooladviesgesprek voeren, zal er in deze periode geen apart rapportgesprek plaatsvinden.  
 

Het is wenselijk dat de leerlingen tijdens dit gesprek aanwezig zijn. Op verzoek van de leerkracht kan 
de IB’er aansluiten bij een gesprek. Tijdens het adviesgesprek ontvangen de ouders en leerlingen 
mondeling en schriftelijk het voorlopig advies. De leerkracht noteert het voorlopig advies en het 
gespreksverslag in ESIS in het sjabloon BSA. 
 
Bij het tot stand komen van het voorlopig advies baseren wij ons op het totaalbeeld van uw kind. 
Daarbij doen wij een beroep op de volgende gegevens: 

• CITO-gegevens uit het leerlingvolgsysteem t/m E7 

• De cijfers van de methodetoetsen groep 7 

• Het ontwikkelingsprofiel vanuit het leerlingvolgsysteem 

• De (huis)werkhouding en het (sociaal-emotionele) gedrag van de leerling, inzet en motivatie 

• Eventueel aanvullend (intelligentie) onderzoek en diagnostiek 

• Observaties en bevindingen van de leerkracht 
 
Definitief advies groep 8 bepalen: 
In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit 
is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind.  
 
In de periode oktober tot en met december worden de onderwijskundige rapporten (OKR) van alle 
schoolverlaters opgesteld in Onderwijs Transparant (OT). OT is een digitaal documentatiesysteem 
waarin alle gegevens van de kinderen staan vermeld. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing 
van het basisschooladvies (BSA) en is bedoeld voor het voortgezet onderwijs. De scholen van het 
voortgezet onderwijs besluiten op basis van het OKR of zij een leerling wel of niet kunnen aannemen. 
Ouders hebben recht op inzage in het OKR. Om die reden wordt het OKR bij het adviesgesprek aan 
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ouders meegegeven. Wanneer ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het OKR, 
kunnen ouders hun eigen visie aan het OKR toevoegen.  
Zodra een leerling is ingeschreven voor het VO, kan die school d.m.v. een uniek leerlingnummer 
toegang krijgen tot het OKR. 
 
Na afname van de CITO-B8 toetsen wordt bekeken of het voorlopig advies wordt bijgesteld/herzien 
en wordt in januari een definitief advies geformuleerd.  
Bij leerlingen waarbij het Drempelonderzoek en een Adit/NIO is afgenomen t.b.v. de aanvraag van 
LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO), worden de uitslagen meegenomen in het vaststellen 
van het definitief advies. 
 
Bij het tot stand komen van het definitief advies baseren wij ons op het totaalbeeld van uw kind. 
Daarbij doen wij een beroep op de volgende gegevens: 

• CITO-gegevens uit het leerlingvolgsysteem t/m B8 

• Het ontwikkelingsprofiel vanuit het leerlingvolgsysteem 

• De cijfers van de methodetoetsen groep 8 

• De (huis)werkhouding en het (sociaal-emotionele) gedrag van de leerling, inzet en motivatie  

• Eventueel aanvullend (intelligentie) onderzoek en diagnostiek 

• Observaties en bevindingen van de leerkracht. 
 
Het advies komt tot stand in overleg tussen de leerkracht groep 8 en de intern begeleider. Wanneer 
het definitief advies afwijkt van het voorlopig advies wordt ook nog overlegd met de  
(adjunct-)directeur. 
 
Wij zijn van mening dat op deze manier een zeer gefundeerd advies tot stand komt. Daarom wordt 
een advies niet op verzoek van ouders gewijzigd en gaan wij in beginsel geen tweede gesprek aan 
over het advies, tenzij bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Een schriftelijke 
toelichting kan zo nodig aan de ouders worden verstrekt. 
 
In de week voor de kerstvakantie ontvangen de ouders en leerlingen het OKR en een 
oriëntatieformulier (voorbeeld aanmeldformulier). In deze documenten staat het voorlopig advies 
nog vermeld, het definitief advies wordt namelijk in januari bepaald. Op het oriëntatieformulier 
staan scholen vermeld die in aanmerking komen met het voorlopige advies. 
 
Het OKR wordt tijdens het adviesgesprek in januari niet gelezen/besproken, ouders doen dit thuis. Ze 
krijgen de mogelijkheid om dit document, tijdens de kerstvakantie, te lezen en te controleren op 
eventuele onjuistheden. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen per e-mail aan de leerkracht 
doorgegeven worden. De leerkracht bepaalt welke wijzigingen worden overgenomen en verwerkt 
deze in Onderwijs Transparant. De leerling krijgt de herziende versie afgedrukt mee naar huis in een 
gesloten envelop. Tijdens het adviesgesprek, eind januari, ontvangen de ouders en leerlingen 
mondeling en schriftelijk het definitief advies. 
 
Heroverweging na eindcito: 
Na afname van de eindtoets wordt het definitief advies van leerlingen waarbij de uitslag van de 
eindtoets hoger uitviel dan het definitief advies nogmaals besproken. Heroverwegen van het advies 
is verplicht. Het is echter niet verplicht om het advies daadwerkelijk bij te stellen. Leerkracht, IB en 
directie zijn bij deze heroverweging betrokken. Heroverweging vindt plaats binnen een week nadat 
de uitslag van de eindtoets bekend is. De uitslag van de heroverweging wordt telefonisch 
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meegedeeld aan de ouders door de leerkracht van groep 8. De leerkracht van groep 8 licht de VO-
school in waar de leerling tot is toegelaten om het aangepaste advies door te geven. 
Wanneer een leerling door het aangepaste advies van VO-school moet wisselen, zullen we de ouders 
ondersteunen om een passende plaats te vinden op het VO.  
 
 
 
 
 

Bijlage: tijdpad advisering en overgang PO – VO 

 
Datum / periode Activiteit 
juni – juli Informatieverstrekking PO-VO procedure 

Gesprek voorlopig schooladvies groep 7 

september Afname Drempelonderzoek leerlingen groep 8 met advies 
Praktijkonderwijs t/m VMBO TL  

oktober - november ADIT/NIO afname bij lln met meer dan 25% leerachterstand op 2 
gebieden, waaronder Rek of BL. 

november  Afname B8 toetsen CITO LVS  

december OKR mee naar huis gebaseerd op voorlopig advies 

januari  Vaststellen definitief advies van lln. 
Gesprekken definitief advies  
Open dagen VO-scholen beginnen. U kunt daar zelf naar toe. 

februari – maart  Aanmeldingsperiode 1  

eind maart Bericht toelatingsbesluit en loting (indien van toepassing) 

eind maart – half april 2e aanmeldingsperiode  

april - mei Afname Centrale Eindtoets 

mei - juni  Uitslag Eindtoets 

mei  Procedure heroverweging schooladvies 

juni Kennismakingsdagen VO scholen 

 


