
Stappenplan VO 
 

 

 
 
Hoe gaat de advisering, Eindtoetsafname en plaatsing VO in zijn werk?  
 

Als u voor het eerst een kind in groep 8 heeft, dan is dat een bijzonder moment. Aan het einde van het 

schooljaar zal hij of zij de basisschool verlaten. Waar komt hij/zij terecht en hoe gaat dat in zijn werk? 

Hieronder vindt u stapsgewijs wat er gebeurt in het proces van de overgang naar het Voortgezet 

onderwijs. 

 

Procedure 
1. Najaar: De leerkrachten laten de leerlingen oefenen met de vraagstelling van en de wijze waarop de 

Eindtoets wordt afgenomen. Wij gebruiken daarvoor de richtlijnen die CITO aanbeveelt.  
2. Januari: Rond deze tijd vindt er door de ouders een bezoek plaats aan het Van Lodensteincollege in 

Barneveld. Kinderen die naar een andere school van VO gaan, mogen voor de kennismaking vrij als 
dat op een ander moment valt. Ouders wordt gevraagd om, samen met hun kind, een keuze te 
maken voor de te volgen  workshops. Dit is nog geen definitieve keus, maar een inschatting zodat de 
passende voorlichting gevolgd kan worden. Rond deze tijd krijgen de ouders ook de 
inschrijfformulieren van het Van Lodenstein. 

3. Februari: Op de rapportavond wordt aan de ouders gevraagd waar zij denken dat hun kind heen zal 
gaan. 

4. Februari: door de leerkracht wordt een advies geformuleerd voor de vervolgopleiding van de leerling. 
Dit advies is gebaseerd op: de leerresultaten, de uitslagen van de jaarlijkse CITO-toetsen (niet te 
verwarren met de Eindtoets die in april afgenomen wordt), de visie van de leerkracht op de leerling 
(werkhouding, concentratie etc.), het welbevinden van de leerling en eventueel de mening van de 
ouders, zoals die op de rapportavonden gegeven is. De adviezen worden besproken met de 
directeur/teamleider. 

5. Februari: Warme overdracht met het Van Lodensteincollege. Alle leerlingen worden besproken die in 
aanmerking komen voor het leerwegondersteunend onderwijs of die op een andere manier extra 
zorgbehoefte hebben. 

6. Februari/maart: Het advies wordt aan de ouders gestuurd via de leerlingen. 
7. Februari/maart: Ouders wordt de gelegenheid gegeven een gesprek aan te gaan met de leerkracht en 

de directeur/teamleider/IB’er over het advies. Op basis van dit gesprek kan het advies gewijzigd 
worden.  

8. De uiteindelijke adviezen gaan  voor 15 maart naar het voortgezet onderwijs. Het advies is bindend: 
leerlingen worden conform het advies in het voortgezet onderwijs geplaatst. De vo-school mag een 
leerling (in overleg met ouders en leerling) desgewenst hoger plaatsen. Lager plaatsen kan alleen op 
verzoek van ouders en leerling en in overleg met leerkracht en directeur of IB’er. 

9. In april wordt de Eindtoets afgenomen. Onze school gebruikt daarvoor de Eindtoets van CITO. Dit is 
een andere toets  dan de Cito-toetsen die elk jaar afgenomen worden. 

10. In mei wordt de uitslag van de Eindtoets naast het advies gelegd. Als de score van de Eindtoets hoger 
uitvalt dan het advies, heroverweegt de basisschool het advies. Dit kan in overleg met ouders en 
leerling leiden tot het naar boven bijstellen van het advies. Ligt de score van de eindtoets  onder het 
niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het advies niet aangepast. 

11. Mei/juni: door het VLC worden de leerlingen definitief geplaatst. Dit wordt teruggekoppeld naar de 
school. Als de plaatsing van het VLC afwijkt van het schooladvies, dan bespreekt het VLC zelf met de 
ouders wat daar de reden voor is. 

12. Juni: Kinderen (en ouders) krijgen bericht over de definitieve plaatsing, in welke klas en bij welke 
mentor ze komen. Ze komen op een woensdagmiddag  aan het einde van het cursusjaar kennis 
maken met hun nieuwe mentor op de kennismakingsmiddag van het VLC-Barneveld. 

 


