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Doel
Realisatie van een duidelijk, praktisch en werkbare beschrijving van het proces om te komen tot een
eindadvies na de basisschool voor de leerlingen van groep 8 (en hun ouders/verzorgers). Dit om te
voldoen aan het basisschooladvies dat vanaf 2015 wettelijk leidend is bij de plaatsing van leerlingen
op het voortgezet onderwijs. Dit advies is bindend en wordt opgesteld door de groepsleerkracht in
samenwerking met LT-voorzitter bovenbouw en intern begeleider bovenbouw.
Hoe komt een advies tot stand?
Het basisschooladvies wordt in overleg met leerkracht, LT-voorzitter bovenbouw, IB-bovenbouw (en
eventueel met leerkracht groep 7) gebaseerd op:
Kennis en vaardigheden
Het gaat om kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in groep 8, maar ook in groep 6 en 7.
Overige factoren
Bij overige factoren gaat het om:
• Sociaal emotionele ontwikkeling
• Werkhouding en studievaardigheden
• Gedrag
Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld van de opgedane kennis en vaardigheden. In het
leerlingvolgsysteem staan per leerling de toetsuitslagen van groep 1 tot en met groep 8. De
toetsuitslagen van groep 6, 7 en 8 worden bij het opstellen van het basisschooladvies betrokken. De
leerlingvolgsysteemtoetsen en Drempeltoets in november zijn de laatste toetsen die nog worden
meegenomen in het advies. De toetsuitslagen van de volgende vakken worden nadrukkelijk bij de
totstandkoming van het advies betrokken:
• Begrijpend lezen
• Rekenen-wiskunde
• Studievaardigheden
• Spelling
Ouders kunnen er zelf voor kiezen om een onafhankelijke toets te laten afnemen indien ze het niet
eens zijn met het advies van school. Dit gebeurt echter zelden. Ook is het mogelijk het
intelligentieniveau te bepalen indien er twijfel is over de capaciteiten van een leerling. Dit gebeurt na
afname van de B8 Cito toets en Drempel in samenspraak met IB.

Tijdspad leerkrachten groepen 7
Periode
Actie
Voorlichtingsavond VO voor ouders groepen 7 en 8 (in combinatie met de
September
informatieavond gegeven door de leerkracht)
Leerkrachten groep 7 informeren de ouder(s)/verzorger(s) over de open dagen
November
November
LT-voorzitter en IB-er bespreken samen met de leerkracht het voorlopige
advies en zetten dit in leerlingvolgsysteem Esis.
December
Voorlopig adviesgesprekken groep 7. Ouder(s)/verzorger(s) van groep 7
ontvangen een voorlopig adviesformulier (zie bijlage) en een begeleidende
brief waarin het doel van de gesprekken wordt uitgelegd.
Overdracht leerling inclusief onderbouwing voorlopig advies naar groep 8
Einde schooljaar
/Begin schooljaar leerkracht
Tijdspad leerkrachten groepen 8
Periode
Actie
September
Voorlichtingsavond VO voor ouders groepen 7 en 8 (in combinatie met de
informatieavond gegeven door de leerkracht)
Leerkrachten van groep 8 geven dezelfde presentatie in de klas
Oktober
November
Leerkrachten van groep 8 informeren de ouder(s)/verzorger(s) over de
meeloop- en open dagen. NB Leerlingen kunnen zich opgeven bij maximaal
twee scholen voor een meeloopmiddag.
Groepen 8 maken de Cito B8 en Drempelonderzoek
November
LT-voorzitter en IB-er bespreken samen met de leerkracht het (voorlopige)
November
advies.
December
Adviesgesprekken groep 8 (definitief) met leerkrachten, leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s)
ICT-specialist zet de leerlingen in Onderwijs Transparant zodat de leerkrachten
December
van groep 8 de dossiers kunnen gaan invullen.
Leerkrachten groep 8 geven ouders(s)/verzorger(s) inzage in Digitaal Overdracht
Januari
Dossier (DOD)
Februari
Leerkrachten groep 8 zetten DOD op definitief en geven de officiële
adviesbrief mee aan ouder(s)/verzorger(s).
Maart
Leerlingen van groep 8 melden zich aan op het VO
Leerkracht heeft een 'warme overdracht’ met de VO-scholen
April
Mei
Resultaten eindtoets worden met de leerlingen besproken
Mei
ICT-specialist zet de eindtoetsresultaten in Onderwijs Transparant.
Leerkrachten heroverwegen het advies en passen het eventueel aan in
Onderwijs Transparant.
Administratief medewerker is verantwoordelijk voor de uitwisseling met
BRON (onderwijs inspectie).
Afspraken
• In Tilburg en omgeving is afgesproken dat basisscholen bij voorkeur enkelvoudige adviezen
afgeven en bij wijze van uitzondering een dubbeladvies. Leerlingen met een dubbeladvies
kunnen alleen geplaatst worden op een VO-school die een aanbod heeft horend bij het laagste
advies. In groep 7 wordt nog wel een dubbel advies gegeven omdat dit een voorlopig advies
betreft.
• De basisschool geeft bij het schooladvies aan of de betreffende leerling ondersteuning heeft
gehad (Plein 013-arrangement).
• Uiteindelijk beslist het bestuur van de school voor voortgezet onderwijs of een leerling wordt
toegelaten. Een school kan een leerling weigeren (bijvoorbeeld als ze niet de gevraagde
'ondersteuning' kunnen bieden), maar hiervoor moeten wel goede redenen zijn. De school is
verplicht om schriftelijk aan ouders uit te leggen waarom een leerling niet wordt toegelaten

•
•

en is daarnaast verplicht (in overleg met ouders) een andere school voor de leerling te
zoeken.
Voor scholen met praktijkonderwijs (Pro) of voortgezet speciaal onderwijs gelden er andere
regels voor de toelating. Dit kan het beste kortgesloten worden met IB.
Meer informatie met betrekking tot het geven van adviezen, de VO-scholen, procedure van
loting, open dagen, ed. is te vinden op https://www.povo-013.nl/.

Informatie voor ouders/verzorgers
Ouders worden op verschillende momenten door de leerkrachten van de groepen 7 en 8 op de
hoogte gebracht over de procedure van het tot stand komen van de adviezen tot het uiteindelijk
aangenomen worden van een leerling op de VO-school (zie tijdspad leerkrachten 7 en 8).

