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Algemene procedure overstap PO-VO 

Alle informatie in dit document betreft de aanmelding van leerlingen voor schooljaar 2023-2024; de 

acties hiervoor liggen in schooljaar 2022-2023. 

 

Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het VO. De basisschool geeft een 

schooladvies op grond van alle informatie en observaties die het in de jaren dat de leerling op de 

basisschool zat in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Je kunt een enkelvoudig of tweevoudig 

advies geven. In onze regio maken we gebruik van de plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer 

onderbouwt mede het schooladvies.  

Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de eindtoets hét tweede gegeven is. Dat betekent dat alle 

basisscholen verplicht de eindtoets afnemen. 

In deze regio maken we gebruik van het digitale systeem van Onderwijs Transparant (OT) om de 

informatie over de leerlingen via het Onderwijskundig rapport (OKR) over te dragen naar de VO-

scholen.  

 

De algemene procedure is ook van toepassing voor SO en SBAO als het schooladvies regulier VO 

wordt. Lees dan bij basisschool SO of SBAO. 

 

Voorbereiden schooladvies 

De eerste stap in de procedure is het klaarzetten van alle onderwijskundige rapporten van de 

leerlingen, voorlichting aan de ouders over de procedures rond het schooladvies en het vragen van 

toestemming aan ouders voor de overdracht van de leerlinginformatie via OT.  

Verder is het van belang om vroeg in het schooljaar de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

te onderkennen en de procedures voor hen in gang te zetten. https://www.swv-vo-mhr.nl/primair-

onderwijs/leerlingen-met-ondersteuningsbehoefte/  

 

Bij het voorbereiden van het schooladvies is het handig om het document leerlingkenmerken per 

schooltype te bekijken. Dat document geeft een indruk van wat van een leerling wordt verwacht op 

de verschillende schoolsoorten https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-

content/uploads/2022/06/Leerlingkenmerken-en-onderwijsbehoeften-23-6-2022.pdf  

Na het opstellen van het voorlopige schooladvies vul je de plaatsingswijzer in om het advies te 

toetsen. Voor het gebruik van de plaatsingswijzer zie https://www.swv-vo-mhr.nl/primair-

onderwijs/algemene-procedure-po-vo/plaatsingswijzer/  

 

Schooladvies voor 1 maart 

Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren. 

Daarnaast spelen andere factoren, zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning, een rol. Factoren 

die de basisschool meeneemt in het advies. 

In de regio is afgesproken dat er een enkelvoudig of tweevoudig toelatingsadvies wordt gegeven. Dit 

wordt vermeld in het onderwijskundig rapport. De basisschool kan de volgende toelatingsadviezen 

voor het voortgezet onderwijs geven:  
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• VSO 

• Praktijkonderwijs  

• VMBO-basisberoepsgerichte leerweg  

o VMBO - Basis gerichte leerweg  

o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg  

• VMBO-basisberoepsgerichte leerweg met LwOO  

o VMBO - Basis gerichte leerweg met LwOO  

o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg met LwOO  

• VMBO-kadergerichte leerweg  

o VMBO - Basis/Kader gerichte leerweg  

o VMBO - Kader/Theoretisch  

• VMBO-gemengde leerweg  

o Gemengde leerweg  

• VMBO- theoretische leerweg  

o VMBO - Kader/Theoretisch  

o VMBO - Theoretische leerweg  

o VMBO -Theoretische leerweg/Havo  

• Havo  

o VMBO -Theoretische leerweg/Havo  

o Havo  

o Havo / VWO  

• VWO  

o Havo/VWO  

o VWO  

 

De basisschool kan desgewenst een advies voor plaatsing in een dakpanklas geven. Dit om 

gemotiveerde leerlingen een kans te geven in een heterogeen samengestelde brugklas te groeien. 

Vaak, afhankelijk van de school voor VO, zal het onderwijs in een dakpanklas op het hoogste niveau 

plaatsvinden. De VO‐school betrekt de aanbeveling in het plaatsingsbesluit; de aanbeveling geeft 

echter geen recht op plaatsing in het hoogst genoemde niveau. Dit is aan de school voor VO 

voorbehouden om te bepalen. Indien gewenst vindt een gesprek plaats tussen PO en VO over de 

meest geschikte brugklas. De uiteindelijke beslissing ligt bij de VO‐school.  

 

Betrek in voorkomende gevallen ook de betreffende VO school. Meen je dat de leerling maximaal 

VMBO-T aankan, dan zal bij afstroom wellicht een schoolwisseling moeten plaatsvinden. Niet elke 

school voor VO biedt alles aan. Bespreek dit ook met de ouders/verzorgers van de leerling. 

 

De schooladviezen moeten voor 1 maart met de ouders zijn besproken. Omdat de voorjaarsvakantie 

meestal eind februari valt, is het raadzaam de gesprekken tijdig uit te voeren. 

Voor 1 maart moeten ook alle Onderwijskundige rapporten in OT volledig zijn ingevuld en op 

Definitief worden gezet. Daarnaast vul je in OT de plaatsingswijzer in en zet je deze op definitief. Hoe 

dit moet wordt uitgelegd in de download https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-

content/uploads/2020/12/Plaatsingswijzer-werkwijze-2018-2019-dd-2017-07-10.pdf  
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De schooladviezen moeten ook in Bron worden geregistreerd. Let erop dat je bij Bron hetzelfde 

schooladvies vermeldt als je in OT hebt gedaan. 

 

Aanmelding voor 15 maart 

De ouder van de leerling meldt op basis van het advies van de basisschool aan op een school in de 

regio voor voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt. De ouder van de leerling houdt zich 

aan het tijdstraject van de POVO-procedure (PO wordt verzocht ouders hierover te informeren). Een 

leerling kan alleen aangemeld worden op een school die het soort onderwijs aanbiedt dat in het 

basisschooladvies staat. Het adviesformulier met de unieke code wordt verzonden naar de gekozen 

school voor VO. De unieke code geeft de VO‐school toestemming in OT naar het onderwijskundig 

rapport van de betreffende leerling te gaan. De school voor primair onderwijs draagt er zorg voor dat 

alle leerlingen behorend tot de doelgroep voor 15 maart zijn aangemeld bij een vervolgschool. Wil je 

de leerlingen voor wie dit niet het geval is, svp melden aan het Onderwijsloket van het 

samenwerkingsverband V(S)O MHR (ctamhr@swv-vo-mhr.nl )? 

 

Aanmelding bij of door andere regio dan MHR 

De VO-scholen in de regio Gouda, Utrecht-Zuid, Utrecht & Vechtstreek, Zoetermeer, Leiden en 

Rotterdam gebruiken ook het digitale aanmeldsysteem van OT. Het systeem is hetzelfde in deze 

regio’s. De inhoud van het Onderwijskundig Rapport (OKR) is met alle regio´s afgestemd en is 

uitwisselbaar.  

Basisscholen in omliggende regio’s waar geen OT wordt gebruikt (bijvoorbeeld Molenlanden), mogen 

hun eigen regionale Onderwijskundig Rapport gebruiken of kunnen een inlog voor onze regio 

aanvragen. Wel is van belang dat alle relevante informatie over de leerling, zoals leervorderingen/ 

toetsresultaten én ondersteuningsbehoefte wordt gecommuniceerd naar het VO. 

 

Overdracht en start plaatsing 

De  VO-school kan pas verder met de procedure van plaatsing na ontvangst van de formulieren met 

de unieke code. Pas op 16 maart en eerst als de bedoelde formulieren ontvangen zijn en het OKR 

compleet is, start de toelatingsprocedure. 

Het insturen van het aanmeldformulier is een verzoek tot plaatsing. Als de leerling geplaatst wordt, 

krijgen ouders bericht over de plaatsing. Als de VO-school vragen heeft over het advies en/of het 

gewenste type brugklas, is er mondeling contact met de basisschool en/of de ouders. 

De plaatsing wordt in Onderwijs Transparant geregistreerd, zodat ook de basisschool op de hoogte is. 

 

Eindtoets en eventueel bijstellen advies 

De resultaten van de eindtoets moeten door de basisschool vanuit het leerlingvolgsysteem in OT 

worden ingevoerd (zie Werkwijze rond eindtoets - Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland 

& Rijnstreek (swv-vo-mhr.nl) ).  

Wettelijk is bepaald dat bij de advisering en aanmelding alleen nog een hoger schooladvies mogelijk 

is als de eindtoets hoger uitvalt dan het eerdere advies van de basisschool. Indien zich dit voordoet 

moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Na de heroverweging kan de basisschool 

mailto:ctamhr@swv-vo-mhr.nl
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beslissen of het schooladvies wordt aangepast. In dat geval volgt de school voor VO dit gewijzigde 

advies. Het primair onderwijs moet het gewijzigde advies in OT én BRON aanpassen. 

Laad niet alleen de eindtoetsresultaten in OT, maar zet ook voor alle leerlingen het formulier op 

definitief. Dit kan in bulk, zie de handleiding. Alleen zo ziet het VO het complete beeld van de 

leerling. 

 

Plaatsingen bekend 

Eind juni moet de plaatsing van alle leerlingen bekend zijn. 

 

Klachten 

Voor de behandeling van bezwaren of klachten over de door je school gegeven adviezen kan je 

ouders verwijzen naar de klachtenprocedure van je eigen schoolbestuur.  

Indien het gaat over een van het advies afwijkende plaatsing op de VO-school, kan je ouders 

verwijzen naar de klachtenprocedure van de VO-school. 

 

 


