
 

Hoe komen wij tot het juiste advies voor het Voortgezet Onderwijs? 

Opstellen van het definitieve advies gebeurt a.d.h.v. de volgende punten: 

 Het Cito leerlingvolgsysteem / ontwikkelingsprofiel  

 Uitslag drempelonderzoek groep 7 

 Uitslag NIO/ADIT groep 8 

 De rapporten (methode gebonden toetsen)  

 Werkhouding, concentratie en motivatie van het kind de afgelopen jaren  

Al deze punten worden besproken door de groep 8 leerkrachten, intern begeleider en directie en 

komen tot een passend advies.  

 

Welk tijdpad bewandelen wij en welke acties worden er gedaan?  

Oktober/november  De leerlingen van groep 8 maken de NIO of ADIT. 

November  Ouders/verzorgers krijgen een brief waarop zij toestemming geven op 
welke wijze zij de communicatie van Onderwijs Transparant wenselijk 
vinden. 

December  Tijdens het voortgangsgesprek wordt het voorlopig advies met 
ouders/verzorgers en leerlingen besproken. Zij ontvangen een lijst van 
VO scholen die zij kunnen bezoeken. Bij het tot stand komen van het 
voorlopig advies zijn de leerkrachten, de interne begeleiding en de 
directie betrokken. 

6 t/m 31 januari  De leerlingen bezoeken VO scholen en maken een voorkeurslijst met 
hun ouders/verzorgers. 

Januari  De leerlingen van groep 8 maken de CITO M8 toetsen 

Eind januari  De leerlingen waarvan de CITO M8 toetsen hoger dan het voorlopig 
advies uitvallen, worden besproken. Ouders/verzorgers worden 
opnieuw uitgenodigd voor een adviesgesprek.  

1 t/m 14 februari Ouders/verzorgers leveren het aanmeldformulier in bij de school van 
de eerste keuze. 

25 maart  Ouders/verzorgers krijgen een bericht over de plaatsing van hun kind. 

30 maart t/m 3 april Leerlingen die niet geplaatst zijn melden zich aan op de school van 
hun eerste keuze waar nog plek is.  

Eind april Alle leerlingen maken de CITO Eindtoets. 

Halverwege mei  De leerlingen waarvan de CITO Eindtoets uitslag hoger uitvalt dan het 

advies worden de adviezen heroverwogen. Dit gebeurt met 

leerkrachten, intern begeleiding en de directie. Mogelijk wordt het 

advies herzien. Alle heroverwogen adviezen worden met de ouders 

besproken.  

Juli  Leerlingen maken kennis op hun VO school. 

 



 

 

 


