


OP WEG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)

Waarover gaat het op deze avond:

a. Hoe verloopt 'de weg' naar het eind-schooladvies 

en hoe komt dit advies tot stand ?

b. Wat is het doel van de eindtoets in april ?

c. Welke vormen van VO zijn er ?

d. Uw vragen ?

Veel zaken zijn bij wet geregeld of gemeentelijk bepaald. 

Daar zijn wij als basisschool aan gehouden. 

https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders

http://www.swvvo-delflanden.nl/overstap-po-vo/

https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders
http://www.swvvo-delflanden.nl/overstap-po-vo/


BSA = basisschooladvies

Het BSA is bepalend !!



Het samenwerkingsverband VO stelde het tijdspad voor 

gemeente Delft (en omstreken) vast. Zie:

http://www.swvvo-delflanden.nl/overstap-po-vo

Let op: Voor scholen in Den Haag (is ook Ypenburg) of 

Rotterdam is er wellicht een ander tijdspad !!

Gabriel:

1. U ontving het eerste voorlopig advies in groep 7 (april)

2. Tweede voorlopig advies in week 19 november 2018. 

3. Definitief advies week 28 jan t/m 1 febr. 2019.

Tijdspad naar VO

http://www.swvvo-delflanden.nl/overstap-po-vo




Hoe komen we aan onze gegevens: 

1. Methodetoetsen

2. Methode onafhankelijke toetsen (Cito etc.)

3. Kijk voor sociaal-emotionele vorming

4. Observaties

5. Aanvullende toetsen

6. Informatie uit onze leerlingvolgsysteem van groep        

1 t/m 8 (Esis) 

 Deze gegevens bespraken teamleden in de 

rapportgesprekken steeds met u (inclusief 

uitstroomgrafieken). 

 Het basisschooladvies (BSA) is bepalend.  

Nog meer over het BSA



Uitleg uitstroomgrafieken



Onderwijskundig rapport (OKR)

Het OKR bevat: 

a. Het basisschooladvies

b. Contactgegevens leerling

c. Leervorderingen en cognitieve capaciteiten

d. Ontwikkeling en gedrag

e. Geboden ondersteuning en begeleiding

f. Toetsgegevens t/m M8 (Cito in Esis)

g. Eventuele bijlagen

Bespreking OKR en definitief advies met ouders 

en leerlingen van 28 jan t/m 1 febr. 2019. 

N.B. Leerlingen met praktijkschooladvies (Pro) 

mogelijk iets eerder. 



De Eindtoets

a. Wetgeving wijzigde in 2015: uitslag eindtoets 

niet meer bepalend, maar het BSA !!!

b. Verschillende eindtoetsen. Gabriël koos voor Cito.

c. Afname data Centrale Eindtoets (op papier): 
• dinsdag 16 april 2019
• woensdag 17 april 2019
• donderdag 18 april 2019

d. Uitslag bekend medio mei 2019

N.B. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. 



Heroverwegen BSA

• Behaalt de leerling op eindtoets een hoger niveau 

dan het BSA, dan moet elke school het BSA 

heroverwegen. 

• Heroverwegen gebeurt zorgvuldig in gezamenlijk overleg 

door leraar groep 8, de intern begeleider en de directie. 

• Uit deze heroverweging komt:

a. We passen het advies aan. 

b. We passen het advies niet aan, omdat …….

• Het advies stellen we - wettelijk bepaald - alleen omhoog 

bij. Als de leerling lager scoort, vindt er geen 

heroverweging plaats.   







VMBO met LWOO

LWOO - leerwegondersteunend onderwijs - biedt kleinere 

klassen en extra ondersteuning. 

Heeft de leerling aangetoonde leerachterstanden, en/of is er 

onderbouwing voor sociaal-emotionele problematiek? Dan 

maakt de leerling kans op extra ondersteuning! 

Een kind kán in aanmerking komen voor de NIO toets, een 

intelligentie toets. Die wordt dan door een psycholoog 

afgenomen.



AANMELDEN OP ÉÉN OF MEERDERE VO-SCHOLEN

Schooladviesformulier

Dit formulier ontvangt u van de Gabriëlschool en bevat een 

unieke code die VO-scholen nodig hebben om de aanmelding te 

verwerken. 

De minister zegt: Je kan je ‘wettelijk’ op meerdere scholen 

aanmelden. De Delftse praktijk is weerbarstig. Swvvo-Delflanden

bewaakt het proces.

Op de site van elke VO-school staat ‘hun’ procedure. 

Onderwijs Transparant (OT) is een digitaal overdracht-systeem. 

OT stuurt een digitaal bericht als een leerling op een VO 

aangemeld is. De VO-school vindt dan daar het OKR. 



a. Open-dagen VO-scholen Delft: 26 jan. tot 9 febr. 2019

b. Aanmeld-weken in Delft: 9 febr. t/m 22 febr.2019

c. 22 febr. 2019 deadline inschrijven op VO-school

d. Voor Pro en LWOO gelden soms andere aanmeldtijden.

e. De Gabriëlschool informeert ouders hierover.  

Let op: Voor scholen buiten Delft gelden wellicht andere 

data !!!

Wanneer aanmelden ? 



Allerlei VO-scholen in Delft e.o.

a. Gabriëlschool bezoekt samen met de leerlingen een aantal 

VO-scholen (beroepen-caroussel).

b. We raden u sterk aan om alvast VO-scholen te bezoeken met uw kind 

(open dagen, voorlichtingsavonden en proeflessen). Zie sites VO-scholen:  

• 26 januari CLD open-dag

• 2 februari Stanislas open-dag

• 9 februari Grotius College open-dag

c. Bezoek de sites. U vindt daar meestal een kopje ‘groep 8’ met allerlei info.

d. Meer info op:

• https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen

• http://www.swvvo-delflanden.nl/overstap-po-vo/

• https://www.bovohaaglanden.nl

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs

https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen
https://www.bovohaaglanden.nl/



