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1. Doelstellingen 

 
Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor de verdere 
ontwikkeling van een kind. De afspraken vastgelegd in dit protocol hebben tot doel om de leerling door te 
laten stromen naar het meest passende niveau van voortgezet onderwijs (vo). 
De afspraken vastgelegd in dit protocol zijn afgestemd met en in overeenstemming met de ‘regionale 
afspraken overgang po-vo' die gemaakt zijn in de regio van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
van zowel po als vo en die staan beschreven in het handboek overgang PO-VO uitgegeven door het B.O.B. 
(bestuurlijk overleg Breda). Het handboek is op te vragen bij de intern begeleider van de school. 

 
Dit protocol beoogt: 
- een transparant proces van advisering voor leerkrachten en ouders 
- duidelijke criteria t.a.v. de advisering 
- informatie m.b.t. de aanmelding bij het voortgezet onderwijs in Breda e.o. 

 
 

2. Procedure overgang 
 

De overgangsprocedure van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) kent een aantal 
fasen die in de hierna volgende paragrafen verder worden toegelicht; 
 
Groep 7 Wie Wanneer Wat 
Informatieavond Leerkrachten 

groep 7 en 8 
Start 
schooljaar 

Informatieavond VO. Uitnodiging facultatieve 
informatieavond VO in groep 7 en 8, een  
eerste gepresenteerde kennismaking met het 
VO 

Informatiebrief Management Voor de 
kennismakings
gesprekken, 
start 
schooljaar 

Begin groep 7 informeren we ouders over hoe 
het kijkadvies wordt opgebouwd met gegevens 
uit het leerling volgsysteem (zie bijlage 1.2) 

Kijkadvies Leerkracht 
groep 7, 
management 
en intern 
begeleider  

Voor de 
kennismakings
gesprekken, 
start 
schooljaar 

Breed advies dat is bedoeld om ouders en 
kinderen een eerste indicatie te geven.  
Het advies wordt per mail, voorafgaand aan 
het kennismakingsgesprek, gedeeld in groep 7. 
In veel gevallen zal er een dubbel advies 
worden gegeven (bv. Havo/ VWO). Voor de 
opbouw van het advies worden gegevens van 
Cito LVS t/m E6 gebruikt. De leerling 
kenmerken zijn in dit beperkte advies nog niet 
meegenomen. Tijdens het 
kennismakingsgesprek wordt hier met de 
ouders, leerkracht en kind over gesproken. 

Kennismakingsgesprekken Leerkracht 
groep 7 

September Ouders kunnen zelf tijdens het 
kennismakingsgesprek ook inzichten  
delen over hun eigen kind. Er wordt 
besproken welke VO scholen mogelijk bezocht 
kunnen worden tijdens de open dagen van het 
VO.  
 

Brief VO Breda, open 
dagen en centrale 
aanmelding 

Leerkracht 
groep 7 en 8 

oktober Informatie open dagen groep 7 en 8. 
Algemene informatie via Parro over de 
komende open dagen.  
 

Voorlopig advies Leerkracht juni Eind groep 7, na de Cito E7 toetsing, wordt het 

https://vobreda.nl/afspraken-en-procedures
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groep 7, 
management 
en intern 
begeleider 

voorlopig advies opgesteld door de leerkracht, 
management en de intern begeleider. Het 
advies wordt gebaseerd op gegevens van Cito 
LVS t/m E7 en de leerling kenmerken. Het 
wordt in een gesloten envelop mee naar huis 
gegeven. 

Facultatieve gesprekken Leerkracht 
groep 7 

juni Ouders en leerkracht hebben de gelegenheid 
om een gesprek te plannen 

 
 
 
 
 
 
 
Groep 8 Wie Wanneer Wat 
Cito Entree toets 
(September 2023 laatste 
afname. Het LVS Leerling in 
beeld zal deze toets 
vervangen) 

Leerkracht 
groep 8 

Start 
schooljaar 

Aan het begin van groep 8 wordt de Cito 
Entreetoets afgenomen. De uitslag 
(uitstroomadvies) wordt met ouders gedeeld. 
De toets zal na 2023 niet meerworden 
afgenomen. Het LVS leerling in beeld van Cito 
zal daar voor in de plek komen.  

Informatieavond Leerkrachten 
groep 7 en 8 

Start 
schooljaar 

Informatieavond VO. Uitnodiging facultatieve 
informatieavond VO in groep 7 en 8, een  
eerste gepresenteerde kennismaking met het 
VO 

Kennismakingsgesprekken 
  

Leerkracht 
groep 8, 
ouders en 
kind 

September Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het 
voorlopig advies uit groep 7 besproken.  

Afname LVS Cito midden 
groep 8 

Leerkracht 
groep 8 en 
kinderen 

Januari Dit zijn de laatste toetsen van ons 
leerlingvolgsysteem om mee te nemen in het 
definitieve advies. 

Definitief advies Leerkracht 
groep 7 en 8, 
management 
en intern 
begeleider. 

Januari/februa
ri 

De basisschool stelt een definitief schooladvies 
op. Dit advies bestaat uit een 
diplomaperspectief (enkelvoudig) en een 
plaatsingsadvies (mag een dubbel advies zijn).  
 

Advies gesprek Leerkracht 
groep 8, 
ouders en 
kind 

februari Het advies wordt aan ouders en kind gegeven. 
Het plaatsingsadvies wordt officieel als 
schooladvies aangemerkt en als zodanig 
geregistreerd in het leerling dossier van de 
leerling. Het definitieve schooladvies wordt 
opgenomen in een onderwijskundig rapport. 
Dit document zal tijdens het gesprek worden 
uitgereikt en door de ouders worden getekend 
voor gezien. De ouders worden geïnformeerd 
over hoe zij hun kind kunnen aanmelden. 
Hiervoor zijn centrale aanmelddagen. 

Centrale aanmelddagen Ouders en 
kind 

Maart Kinderen worden aangemeld bij een school van 
de eerste keus. Als die school een maximum 
aantal brugklassers heeft  
aangegeven wordt er ook een 2e, 3e en 4e 
keuze kenbaar gemaakt. In sommige gevallen 
kan er bij een te hoog aantal inschrijvingen een 
loting plaatsvinden. Vanaf het moment dat de 
leerling is aangemeld bij de school naar keuze 
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heeft de betreffende VO-school 6 tot 10 weken 
de tijd om de aanmelding op basis van het 
onderwijskundig rapport te beoordelen. 

Loting  Maart/ 
april 

In het geval er sprake is van een overschrijving 
van het aantal beschikbare plekken op de VO 
school zal er geloot worden. Het kan 
betekenen dat een leerling wordt uitgeloot en 
wordt verwezen naar de school van 2e, 3e  of 4e 
keuze. 

Warme overdracht Leerkracht 
groep 8/ 
aanmeld 
coördinatore
n van de VO-
scholen 

April/mei Gedurende deze periode vinden er 
overdrachtsgesprekken plaats tussen de 
leerkrachten van groep 8 en de aanmeld 
coördinatoren van de VO-scholen. 

Centrale eindtoets 
(In 2024 wordt dit een 
doorstroomtoets, afname 
begin februari) 

Leerkracht 
groep 8 en 
kinderen 

April In april maken alle leerlingen van groep 8 de 
centrale eindtoets van Cito. De eindtoets laat 
zien welk type vervolgonderwijs bij een leerling 
past. De eindtoets is daarmee een aanvulling 
op het schooladvies dat een leerling krijgt. Vier 
weken na afname is het toetsadvies bekend. 
Op het moment dat het advies voortvloeiend 
uit de eindtoets hoger ligt dan het 
schooladvies dient er een heroverweging van 
het schooladvies plaats te vinden. In sommige 
gevallen kan er besloten worden om het 
schooladvies naar boven bij te stellen. 

Bericht van toelating VO school Mei/juni Eind mei ontvangen ouders/ verzorgers en de 
basisscholen een bericht van toelating. 

Overdracht Leerkracht 
groep 8 

 De basisschool stelt het resultaat van de 
eindtoets beschikbaar voor de VO- school waar 
de leerling is aangemeld. 
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3. Advies van de basisschool 
 

Wat is het schooladvies in groep 8 van de basisschool?1 
 

In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt 
daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Sinds 2015 is het 
schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school 
voor voortgezet onderwijs uw kind toelaat op basis van het schooladvies van de basisschool. 

 
Het geven van een schooladvies is verplicht. Basisscholen moeten vóór 1 maart een definitief schriftelijk 
schooladvies geven aan elk kind. Op NBS Boeimeer is vastgesteld op basis waarvan het schooladvies 
(diplomaperspectief in combinatie met het plaatsingsadvies) tot stand komt (zie 3.1). 

 
 

1 Bron; website OCW: Handreiking schooladvisering (versie januari 2022) | Brochure | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/10/12/handreiking-schooladvisering?utm_source=sendinblue&utm_campaign=TIB_Januari&utm_medium=email
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3.1 Opstellen van het schooladvies: protocol NBS Boeimeer 
 

Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt in de regio Breda naast het plaatsingsadvies ook een diplomaperspectief 
afgegeven. Het diplomaperspectief vormt samen met het plaatsingsadvies het schooladvies. Het schooladvies 
wordt uiterlijk 1 maart aan ouders/ verzorgers gegeven. 

 
Het diplomaperspectief is een enkelvoudig advies en hiermee geeft de basisschool aan welk diploma een 
leerling in potentie moet kunnen halen. Het is enkelvoudig omdat bijvoorbeeld een diploma vmbo-tl/havo niet 
bestaat. 

 
Het plaatsingsadvies geeft aan waar een leerling in het voortgezet onderwijs het beste kan starten, welk soort 
brugklas de meeste kans van slagen op het uiteindelijke diploma biedt. Het plaatsingsadvies kan afwijken van 
het diplomaperspectief en hoeft niet enkelvoudig te zijn. Het kan dus zijn dat een leerling de basisschool 
verlaat met het diplomaperspectief havo en met een plaatsingsadvies in een brugklas vmbo-tl/havo, havo of 
havo/vwo. 
 

3.1.1 Plaatsingsrichtlijn 
 

De plaatsingsrichtlijn (bijlage 1 en 2) ondersteunt bij het komen tot een plaatsingsadvies voor het voortgezet 
onderwijs. Het is gebaseerd op cognitieve vaardigheden gemeten met het leerlingvolgsysteem van groep 6 
t/m 8. Naast de cognitieve vaardigheden van de leerling worden ook aspecten op het gebied van het “leren 
leren”, sociaal welbevinden en specifieke kind- kenmerken meegewogen bij de totstandkoming ervan.  
In sommige gevallen kan een extra variabele gewenst zijn om het plaatsingsadvies gerichter op te kunnen stellen. 
De school kan ervoor kiezen om een intelligentieonderzoek af te (laten) nemen en de uitkomst ervan mee te 
laten wegen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. 

 
Bij de plaatsingsrichtlijn staan de gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal: technisch 
lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Daarbij ligt de nadruk op de twee laatst genoemde 
deelgebieden omdat uit onderzoek is gebleken dat de leerprestaties op het gebied van rekenen en 
begrijpend lezen in het basisonderwijs sterk correleren met het onderwijstype dat leerlingen volgen en het 
eindniveau dat leerlingen behalen in het voortgezet onderwijs. 

 
Tevens creëert de plaatsingsrichtlijn duidelijkheid naar ouders toe: welke criteria hanteert de 
basisschool voor de advisering naar het voortgezet onderwijs voor mijn kind? 

 
Veel leerlingen zullen niet precies in de beschrijving van een profiel passen. Daarom worden alle leerlingen 
gezamenlijk besproken door de leerkrachten van groep 7 en groep 8, de intern begeleider en het 
management. Bovenstaande factoren worden tijdens dit overleg zorgvuldig gewogen waarna de school het 
schooladviesadvies uitbrengt. 

 
De plaatsingsrichtlijn is te vinden in bijlage 1 en 2. 

https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/PED_STUDIEN_2017-_2_PO-VO.pdf
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3.1.2 Hoe worden ouders geïnformeerd (vanaf gr. 7) en wie zijn betrokken? 

 
Op de informatieavond in september ontvangen de ouders van groep 7 een toelichting op de richtingen 
binnen het voortgezet onderwijs voor eerste oriëntatie d.m.v. de open dagen. Ouders die deze avond niet 
aanwezig kunnen zijn, ontvangen de informatie schriftelijk. Eventuele vragen kunnen tijdens de ouderavond 
worden besproken. Tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van groep 7 wordt bij het oudergesprek 
het kijkadvies voor het vervolgonderwijs besproken met ouders. Deze eerste (voorzichtige) stap richting het 
definitieve schooladvies wordt, op basis van Cito E6, opgesteld door de leerkracht van groep 7 in samenspraak 
met het MT en de intern begeleider. Aan het einde van groep 7 vindt een nieuwe overweging plaats welke 
zich vertaalt in een voorlopig schooladvies. In februari groep 8 wordt het schooladvies definitief vastgesteld. 
Over dit advies vindt vanzelfsprekend communicatie plaats tussen ouders/leerling en de school. De volgende 
stappen maken onderdeel uit van de gemaakte afspraken: 

 
stap 1: 
In groep 7 wordt het kijkadvies, als onderdeel van kennismakingsgesprek, door de leerkracht van groep 7 met 
ouders/ verzorgers en kind besproken. Het kijkadvies wordt voorafgaand aan het gesprek per mail met ouders 
gedeeld. Ouders/ verzorgers wordt gevraagd om hun eigen kijk op het advies kenbaar te maken. Indien nodig 
assisteert de intern begeleider of het MT hierbij de groepsleerkracht. In het (driehoeks)gesprek worden 
werkpunten voor de individuele leerling besproken. In het gesprek na de middentoetsing wordt hier op terug 
gekeken en geeft de leerkracht een duidelijk beeld van de vaardigheden en (werk)houding van de individuele 
leerling.  
 
stap 2: 
Aan het einde van groep 7 wordt een voorlopig advies opgesteld door de leerkracht, management en de 
intern begeleider. Hierin worden de kind kenmerken, Cito resultaten en de methode gebonden resultaten 
meegenomen. Ouders en leerkrachten kunnen facultatief een gesprek plannen. Het kijkadvies, voorlopig 
advies en punten die in de gesprekken over het advies naar voren komen worden vastgelegd in het leerling 
administratiesysteem (Parnassys) en gaat mee in de overdracht naar groep 8. 

 
stap 3: 
Aan het begin van groep 8, tijdens de kennismakingsgesprekken, bespreekt de leerkracht van groep 8 het 
voorlopig advies. In dit driehoeksgesprek worden werkpunten voor de individuele leerling besproken. Kort 
daarna zal De Cito Entree toets worden afgenomen. Dit extra beeld zal met de leerlingen worden besproken 
en schriftelijk met de ouders worden gedeeld. Indien er opvallendheden zijn, worden deze besproken met de 
ouders. De inzichten van de gesprekken en de uitslag van de Entreetoets worden aangevuld op de eerder 
gemaakte notitie in het leerling administratiesysteem (ParnasSys). 

 
stap 4: 
Na de toetsperiode van midden groep 8 wordt het definitieve schooladvies vastgesteld. Bij deze vaststelling zijn 
de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, intern begeleider en het MT betrokken. In de maand 
februari vindt er opnieuw een gesprek met de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt het onderwijskundig 
rapport besproken en wordt het definitieve schooladvies vastgelegd. Ook de leerling is hierbij aanwezig. Indien 
de inschatting wordt gemaakt dat ouders en school niet op één lijn zitten dan worden de ouders eerder 
uitgenodigd met als doel dat het gesprek met de leerling in een veilige sfeer kan plaatsvinden. 

 
Niet eens met schooladvies? 
Ben je het niet eens met het schooladvies dat je kind gekregen heeft? Dan kan je hierover in gesprek gaan met de 
leerkracht en/of met de intern begeleider /directeur van de school. Als je er samen niet uitkomt, kan je 
eventueel gebruikmaken van de algemene klachtenprocedure van Stichting Nutsscholen. 

 
stap 5: 
Als het advies dat uit de Centrale eindtoets komt hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies, dan wordt 
het schooladvies heroverwogen. Er kan op verzoek van de school of de ouders nog een gesprek 
plaatsvinden over het schooladvies. Tijdens dit gesprek kan het schooladvies naar boven bijgesteld 
worden (zie hiervoor 3.1.5.). 
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3.1.3 Overdracht aan het voortgezet onderwijs 
 

De informatie die door de school wordt overgedragen naar het voortgezet onderwijs bevat: 
- het diplomaperspectief en plaatsingsadvies 
- de didactische vorderingen gedurende de gehele basisschoolperiode 
- een beeld van de kind kenmerken van de leerling. 

 
De overdracht naar het voortgezet vindt digitaal plaats via OSO (Overstap Service Onderwijs) en volgens de 
procedure van het samenwerkingsverband. Ouders ontvangen een afdruk van zowel het OSO-bestand 
(onderwijskundig rapport) als de bijlagen, die zij tekenen voor gezien. Bij de aanmelding voor het voortgezet 
onderwijs nemen de ouders deze documenten mee. 

 
Daarnaast is er sprake van een warme overdracht. Dit houdt in dat de school voor voortgezet onderwijs 
contact opneemt met de basisschool om de rapportage door te spreken. 

 
Het basisonderwijs stuurt later de uitdraai met het resultaat van de eindtoets met referentieniveaus naar 
de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld. 
Voor de scholen voor voortgezet onderwijs is het schooladvies van de basisschool met ingang van 
schooljaar 2015-2016 leidend bij de beoordeling of een leerling toelaatbaar is. 
 

 
3.1.4 Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften  

 
Leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte ontvangen in het primair onderwijs extra ondersteuning in de 
vorm van een onderwijs- of onderwijszorgarrangement. 
De ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief worden vastgelegd in het groeidocument. Dit 
groeidocument is voor het voortgezet onderwijs tegelijkertijd de beginsituatie waarop de ondersteuning in het 
voortgezet onderwijs gebaseerd wordt. 

 
De vo-scholen van het RSV Breda e.o., waaronder dus ook alle Bredase vo-scholen, hechten aan een 
zorgvuldig aanmeldtraject voor bijzondere groepen leerlingen. Dit aanmeldtraject behelst 
een langere periode dan de wettelijke termijn van 6 weken, uit te breiden met maximaal 4 weken tot 10 
weken. Om deze ruimte te creëren stelt het RSV Breda e.o. jaarlijks een datum vast waarop de eerste 
aanmelding van een leerling formeel plaatsvindt. De leerkracht en intern begeleider bespreken daarom in 
november van groep 8 al met ouders welke school het best passend is zodat het traject tijdig wordt 
gestart. 
 
 

3.1.5 Herzien van het schooladvies na de centrale eindtoets 
 

De ouders hebben vóór 1 maart een schooladvies gekregen. Op basis van dit advies is het kind aangemeld op 
een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets geeft een score 
aan met een daarbij behorend onderwijsniveau (zie bijlage 3). 

 
Samenvattend zijn er na de eindtoets de volgende mogelijkheden: 

 
1. Advies eindtoets is gelijk aan schooladvies: situatie blijft ongewijzigd 
2. Advies eindtoets is lager dan schooladvies: situatie blijft ongewijzigd 
3. Advies eindtoets is hoger dan schooladvies: er vindt een heroverweging plaats 

 
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: 

 
a. Na heroverweging blijft oorspronkelijke schooladvies gehandhaafd: situatie blijft ongewijzigd 
b. Na heroverweging wordt het advies herzien en naar boven bijgesteld 
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De basisschool is niet verplicht om het advies bij te stellen, wel moet het opnieuw worden bekeken. Dit zal in  
overleg gaan met de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de intern begeleider en het MT. Alle 
factoren worden nogmaals naast elkaar gelegd zoals dit ook bij de vaststelling van het schooladvies is gedaan. 
Er wordt opnieuw gekeken naar de persoonlijke eigenschappen; de motivatie, inzet, betrokkenheid en of we 
groei zien op meerdere gebieden t.o.v. februari. Een eenmalig hoge score leidt dus niet automatisch tot het 
bijstellen van het advies naar een hoger niveau. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd op het 
moment dat er een heroverweging plaatsvindt en worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven of zij 
wensen aan te sturen op een bijstelling van het schooladvies. In dat geval worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek. 

 
 

Bij het herzien van het advies kunnen er twee situaties ontstaan: 
 

1. In het herziene advies zit ook nog het oorspronkelijke plaatsingsadvies waardoor de brugklas niet 
wijzigt. Bijvoorbeeld je kind heeft een VMBO TL advies gekregen met als plaatsingsadvies VMBO 
TL/Havo. Het advies wordt bijgesteld van VMBO TL naar Havo. De brugklas kan dan nog steeds 
passend zijn. 

2. Het herziene advies is hoger dan het oorspronkelijke plaatsingsadvies (brugklas). In dat geval mag 
het kind geplaatst worden op een hoger niveau, indien dat gewenst is. 

 
Indien het advies wordt herzien, dan zal de basisschool contact opnemen met de VO-school waar het kind is 
toegelaten en toelichten waarom het advies is herzien. 

 
De ouders ontvangen een nieuw schooladviesformulier. Zij nemen zelf contact op met de VO-school waar het 
kind al was toegelaten om de aanmelding te wijzigen voor een ander onderwijsniveau. Als dit niet mogelijk is, 
bijvoorbeeld omdat er geen plaats meer is in een klas met een hoger onderwijsniveau, dan kan een 
aanmelding op een andere school worden overwogen. 
 

4 Het voorgezet onderwijs in Breda e.o. 
 

4.1 Toelatingsvoorwaarde 
Aan de toelating tot het voortgezet onderwijs zijn bij wet twee voorwaarden gesteld: 

• er is een schooladvies van het basisonderwijs dat overeenkomt met het schooltype waartoe 
toelating gevraagd wordt; dit advies is leidend bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs; 

• er is naast het schooladvies een tweede gegeven dat het advies van de basisschool ondersteunt. 
Dit is doorgaans het toets advies, dat gekoppeld is aan de centrale eindtoets. 
 
 

4.2 Aanmeldprocedure 
De aanmeldingsprocedure van de school voor voortgezet onderwijs is leidend. Ouders en kinderen kunnen 
voorafgaande aan de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel van een school raadplegen, via de schoolgids, 
de website of op de website van het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs. 

 
Nadat de ouders hun kind hebben aangemeld, kan de school beoordelen of een leerling toelaatbaar en 
plaatsbaar is. Voor plaatsing moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden: 

• de leerling moet voldoen aan de eisen in het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet 
zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een vmbo-advies 
niet toelaatbaar is tot het vwo. 

• er is plaatsingsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol); 
• ouders respecteren de grondslag van de school. 



Van Po naar VO NBS Boeimeer 2022-2023 11 

 

Nadat vastgesteld is of een leerling toelaatbaar en plaatsbaar is, gaat de zorgplicht in voor leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor geldt: 

• ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra 
ondersteuning nodig heeft 

 
De scholen voor voortgezet onderwijs stellen in januari hun aanmeldingsformulieren digitaal beschikbaar, op 
hun eigen website en op de algemene website www.vobreda.nl. De avo-scholen (scholen voor mavo, havo of 
VWO) gebruiken ook een centraal keuzeformulier. Hierop kunnen ouders hun voorkeur voor vier scholen 
aangeven. De school van eerste voorkeur staat daarbij bovenaan, de school van tweede keuze als tweede. Dit 
centraal keuzeformulier wordt gebruikt om bij een eventueel noodzakelijke loting de tweede, derde eventueel 
vierde school van voorkeur te kunnen honoreren. De avo- scholen garanderen dat een aangemelde leerling op 
een van de vier opgegeven Bredase scholen geplaatst wordt, mits de leerling toelaatbaar en plaatsbaar is. 

 
De leerlingen worden aangemeld op één van de beide vooraf vastgestelde centrale aanmeldavonden. Op deze 
avonden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs (digitaal) geopend om de aanmelding van de leerlingen in 
ontvangst te nemen. Daarbij wordt door de ouders/verzorgers aan de school overhandigd: 
- een volledig ingevuld aanmeldingsformulier; 
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs; 
- een document waaruit duidelijk het advies van de basisschool blijkt. Dit is het onderwijskundig 
rapport (Overstapdossier) en/ of een groeidocument (bij een leerling met extra 
onderwijsbehoefte). 
 

 
4.3 De website www.vobreda.nl 

 
De voor ouders en leerlingen relevante informatie over het voortgezet onderwijs wordt 
gepubliceerd via de website www.vobreda.nl. 

 

Op deze website is onder meer informatie te vinden over: 
- de verschillende onderwijstypes; 
- de scholen voor voortgezet onderwijs; 
- de open dagen en de aanmeldavonden 

 
 
5.  Systematisch vaststellen of onze leerlingen in VO-3 conform advies zitten 
 

5.1  Opbrengsten verslag 
 

We stellen systematisch vast of onze leerlingen in VO-3 conform advies zitten. We doen dit met behulp van de 
gegevens op Scholen op de Kaart. De plaats in VO-3 wordt geanalyseerd in relatie tot de gegeven adviezen (norm 
75%). Dit wordt jaarlijks opgenomen in het opbrengsten verslag van de school. Daar waar nodig wordt ons beleid 
aangepast.  

 

http://www.vobreda.nl/
http://www.vobreda.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/9236/nutsbasisschool-boeimeer/resultaten/
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Bijlage 1: Profielen leerlingen in het VO (een hulpmiddel) 
 

Als hulpmiddel bij de advisering voor het voortgezet onderwijs door het basisonderwijs kan de beschrijving van de 
verschillende typen leerlingen dienen. In het hiernavolgende overzicht worden profielen van de verschillende leerlingen 
beschreven. Achtereenvolgens komt aan de orde: 

 

• Het profiel van een leerling in het praktijkonderwijs; 
• Het profiel van een vmbo-leerling, waarbij de drie profielen van de drie verschillende niveaus(BL, KL en 

GL/TL) naast elkaar zijn geplaatst; 
• Het profiel havo en het profiel vwo naast elkaar geplaatst. 

 
Bijlage Profiel Praktijkonderwijs 

 
Eenleerlingkomt alleendaninaanmerkingvoorplaatsinginhet Praktijkonderwijsbij: een IQvan 55 t/m 80 
+ een leerachterstand van drie jaar of meer in twee of meer domeinen (Rekenen, Spelling, Technisch 
lezen enBegrijpendlezen), waarondertenminste Begrijpend Lezenof Rekenen. 

 

 
1. Interesse 

 

De leerling voert eenvoudige praktische taken, die goed uit te oefenen zijn, gemotiveerd uit. 
De leerling verkiest alledaagse opdrachten boven schriftelijke en/of abstracte opdrachten. De leerlingkan 
routineklussen enthousiast uitvoeren. 

2. Inzet/tempo 
 

De leerling kan met enthousiasme een redelijk tempo halen bij praktische en beroepsgerichte opdrachten.De leerling 
kan bij schoolse opgaven van een gemiddelde moeilijkheidsgraad niet tot een redelijk tempo komen; vooral 
theoretische vakken vragen om een flinke tijdsinvestering. De leerling is gebaat bij veel persoonlijke stimulans en 
opdrachten met een duidelijke structuur. De leerling kan korte, eenduidige 
en eenvoudige taken die vaak herhaald worden, met inzet uitvoeren. Voor de leerling is juist praktischeoefening 
heel erg belangrijk. De leerling heeft een duidelijke behoefte aan structuur, rust en veiligheid. 

3. Zelfbeeld 
 

De leerling is minder goed in staat om te reflecteren op de eigen prestaties. 
Het zelfbeeld is gebaat bij directe resultaten na het maken van opdrachten waarvoor haalbare doelenzijn 
geformuleerd. Juist succeservaringen verminderen de sociaal-emotionele problematiek. 
Tussentijdse feedback is voor de leerling erg belangrijk. 

4. Probleemoplossend vermogen 
 

De leerling heeft meer tijd nodig voor het opnemen van informatie en om het geleerde toe te passen inandere 
situaties of te combineren. Het doorsnee probleemoplossend vermogen is niet sterk ontwikkeldbij de leerling. De 
leerling heeft moeite met zelf ordening aan te brengen in de leerstof. De leerling leertdoor praktische inprenting, 
niet doorinzicht. 
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Bijlage 1.1: Profiel Praktijkonderwijs 
 

 
5. Concentratie 

 
De leerling heeft over het algemeen een korte spanningsboog, vooral bij de vakken waar hogere eisengesteld 
worden aan de cognitieve vaardigheden, zoals bij avo-vakken. De leerling is vooral praktisch georiënteerd. 

6. Sociale omgang 
 

De leerling is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. De leerling reageert zeer persoonsgebonden. De 
leerling heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan bevestiging en complimentjes als het goed gaat. De 
leerling kan samenwerken met klasgenoten, maar heeft hulp nodig bij het oplossen van meningsverschillen. De 
leerling functioneert het beste in een vertrouwde omgeving. 

 
7. Planmatig werken 

 
De leerling heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde opdrachten. Ondersteuning bij de uitvoering van 
de opdrachten is bijna altijd nodig. De leerling is minder goed in staat om zelf structuur temaken in de uit te voeren 
opdrachten. 

 
8. Taalvaardigheden 

 
De leerling kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.De teksten 
zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar geordend. De teksten hebben een lage 
informatiedichtheid en bestaan voornamelijk uit frequent gebruikte (of voor leerlingen alledaagse) woorden. De 
taalvaardigheden sec zijn voor de leerling geen ondersteuning om een opdracht of onderwerp te begrijpen. 
Streefdoel: Referentieniveau 1F. 

 
9. Rekenvaardigheden 

 
De leerling kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, 
meten en schatten.In de concrete wereld kan de leerling de rekenvaardigheden functioneel (beperkt) toepassen. 
Streefdoel: Referentieniveau 1F. 

 
10. Huiswerkattitude 

 
Het praktijkonderwijs kent in het algemeen geen huiswerk. De leerling kan huiswerk alleen met 
gestructureerde hulp maken. 

11. Zelfstandigheid 
De leerling heeft behoefte aan structuur en tussentijdse positieve feedback. Daardoor ontstaan juist eerder bij 
theoretische opdrachten problemen. De leerling kan bij voldoende oefening overzichtelijke praktische taken met 
enthousiasme uitvoeren. In het begin is voor de leerlingbegeleiding en controle ergbelangrijk. 
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Bijlage: Profiel VMBO, HAVO en VWO 
 

Op de hiernavolgende pagina’s is een onderscheid gemaakt tussen vijf leerlingprofielen op vijf domeinen: 
1. Inzicht 
2. Studiehouding/motivatie 
3. Studievaardigheden 
4. Sociaal-emotioneel functioneren 
5. Referentieniveaus Taal en Rekenen. 

 
Voor een uitgebreide beschrijving van de Nederlandse Referentieniveaus zie: www.taalenrekenen.nl/referentiekader. 

 
Voor een beschrijving van niveaus van het Europees Referentiekader, zie www.erk.nl. 

http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader.
http://www.erk.nl/
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VMBO, BBL VMBO, KBL VMBO, GL/TL HAVO VWO 
 

-heeft een IQ tussen 75 en 
90(LWOO) of tussen 91 
en 95(BB); Cito tussen 
501 en 523 

-heeft een basiskennis 
van de verschillende 
domeinen binnen 
de Nederlandse taal, 
rekenen en Engels 
volgens geldende 
referentieniveaus of 
streefniveaus ERK 

- kan met aangeboden 
structuur van docent 
zijn leerdoelen bereiken 

-heeft een IQ tussen 96 en 
100 (NIO); Cito tussen 524 
en 528 

-CVVO uitslagen liggen 
met uitzondering van 
maximaal 1 item op KB- 
niveau 

-heeft een basiskennis van 
de verschillende 
domeinen binnen 
de Nederlandse taal, 
rekenen en Engels 
volgens geldende 
referentieniveaus of 
streefniveaus ERK 

- kan met aangeboden 
structuur van docent zijn 
leerdoelen bereiken 

-heeft een IQ tussen 101 
en 107 (NIO); Cito tussen 
529 en 536 

-CVVO uitslagen liggen 
met uitzondering van 
maximaal 1 item op GT- 
niveau 

-heeft een basiskennis van 
de verschillende 
domeinen binnen 
de Nederlandse taal, 
rekenen en Engels 
volgens geldende 
referentieniveaus of 
streefniveaus ERK 

-kan met aangeboden 
structuur van docent zijn 
leerdoelen zelfstandig 
bereiken 

-heeft een IQ: tussen 
108 en 117 (NIO); Cito 
tussen 537 en 544 

-CVVO uitslagen liggen 
met uitzondering van 
maximaal 1 item op 
havoniveau 

-heeft een basiskennis 
van de verschillende 
domeinen binnen 
de Nederlandse taal, 
rekenen en Engels 
volgens geldende 
referentieniveaus of 
streefniveaus ERK 

-kan met aangeboden 
structuur van docent 
zijn leerdoelen 
zelfstandig bereiken 

-heeft een IQ hoger dan 
117 (NIO); Cito tussen 
545 en 550 

-CVVO uitslagen liggen 
met uitzondering van 
maximaal 1 item op 
vwo-niveau 

-heeft een basiskennis van 
de verschillende 
domeinen binnen 
de Nederlandse taal, rekenen 
en Engels volgens geldende 
referentieniveaus of 
streefniveaus ERK 

-kan met de docent als 
coach zijn leerdoelen 
zelfstandig bereiken 
gedurende een periode van 
6 weken 

 
 

 
- voor AVO-vakken 
afhankelijk van de 
extrinsieke motivatie van 
de docent 

-samenwerking onder 
voorwaarde van strakke 
begeleiding 

-relatie met docent is van 
cruciaal belang voor het 
leren 

-heeft baat bij weinig 
docenten en vakken 
-praktijklessen boeien 
meer dan theorie 

- voor AVO-vakken 
afhankelijk van de 
extrinsieke motivatie van de 
docent 

-samenwerking onder 
voorwaarde van 
begeleiding 

-heeft succeservaringen 
nodig om tot verhoogde 
motivatie te komen 

-heeft extrinsieke 
motivatie van docent 
nodig om intrinsieke 
motivatie aan te vullen 

-samenwerking onder 
voorwaarde van 
begeleiding 

-is sterk taakgericht, 
waarbij het afhebben van 
het werk belangrijker is 
dan de opgedane kennis 

- heeft extrinsieke 
motivatie van docent 
nodig om intrinsieke 
motivatie aan te vullen 

-heeft sturing nodig 
om te komen tot 
samenwerken 

-is sterk taakgericht, 
waarbij het afhebben 
van het werk 
belangrijker is dan de 
opgedane kennis 

-is intrinsiek gemotiveerd 

-heeft coaching nodig bij 
samenwerkings- 
opdrachten 

-is taakgericht 

 

 
- is snel afgeleid en kan 
moeilijk 10 minuten 
naar instructie luisteren 

-kan niet uit zichzelf 
planmatig leren 

-is intrinsiek gemotiveerd 

-heeft coaching nodig bij 
samenwerkings- 
opdrachten 

-is taakgericht 

-is in staat 20 minuten 
intensief een instructie te 
volgen 

- kan huiswerk en leren 
van toetsen plannen op 
korte termijn (maximaal 2 
tot 3 dagen) 

-is in staat 20 minuten 
intensief een instructie te 
volgen 

-kan huiswerk en leren 
van toetsen plannen op 
korte termijn (maximaal 
een week) 

-is in staat 40 minuten 
intensief een instructie 
-te volgen 

-kan huiswerk en leren van 
toetsen plannen voor een 
periode 
van 6 weken onder 
begeleiding van een docent 

 
 

-wil een persoonlijke 
relatie met docent 

-wordt sterk beïnvloed 
door leeftijdsgenoten 

-koppelt leren aan de 
persoon van de leraar 

-is gevoelig voor reacties 
van leeftijdsgenoten 

-werkt sterk voor de leraar 

-komt op school voor de 
sociale contacten 

-werkt sterk voor de 
leraar 
-komt op school voor 
de sociale contacten 

-vindt contact en 
relatie met docent van 
ondergeschikt belang 

- is in geringe mate 
gevoelig voor 
groepswerking 

 
 
 

Referentieniveau 
Nederlandse taal en 
rekenen: begin leerjaar 1: 
1F, eind leerjaar 2: 1F, eind 
leerjaar 4: 2Fl 

 
1. Referentieniveau 
Nederlandse taal en 
rekenen: begin leerjaar 1: 1F, 
eind leerjaar 2: 1F, eind 
leerjaar 4: 2F 

 
1. Referentieniveau 
Nederlandse taal en 
rekenen: begin leerjaar 1: 
1F, eind leerjaar 2: 1F, eind 
leerjaar 4: 2F 

 
Referentieniveau 
Nederlandse taal en 
rekenen: begin leerjaar 1: 
1F, eind leerjaar 3: 2F, eind 
leerjaar 5: 3F 

 
Referentieniveau 
Nederlandse taal en 
rekenen: begin leerjaar 1: 
1F, eind leerjaar 3: 2F, eind 
leerjaar 6: 3F 
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Bijlage 2: Basisprofielen gebaseerd op leerlingvolgsysteem Cito: 
 

Basisprofiel vwo 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau I, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. 
Basisprofiel havo 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau II, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. 
Basisprofiel vmbo-theoretisch (mavo) 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op gemiddeld niveau III en laag niveau II, in elk geval voor begrijpend lezen en 
inzichtelijk rekenen. 
Basisprofiel vmbo-kader 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau III en IV. 
Basisprofiel vmbo-basis 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau IV en V. 
 
 
Bijlage 3: Centrale eindtoets Cito, score en het niveau voor voortgezet onderwiijs 

 
 
 

545 – 550 Vwo 
540 – 544 Havo-Vwo 
537 – 539 Havo 
533 – 536 vmbo theoretische leerweg - havo 
529 – 532 vmbo theoretische leerweg 
526 – 528 vmbo kaderberoepsgerichte leerweg 
519 – 525 vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
501 – 518 vmbo basisberoepsgerichte leerweg 
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Bijlage 4: Overzicht VO scholenveld stad Breda 
 

 
Brede scholengemeenschappen (VWO-HAVO-MAVO) 

 
Stedelijk gymnasium  
Gymnasium 
Het Stedelijk Gymnasium Breda is een openbaar categoriaal gymnasium met circa 1000 leerlingen, 
gevestigd in een prachtig modern gebouw in het hart van Breda. 
 
Mencia de Mendoza Lyceum Breda 
TTO – Gymnasium – Atheneum – HAVO 
Het Mencia de Mendoza Lyceum ziet het als haar taak leerlingen op te leiden en te vormen tot 
jongvolwassenen, die verantwoordelijk en zelfstandig kunnen gaan functioneren in de maatschappij. 
Mencia heeft een volledige havo-, atheneum-, gymnasiumafdeling. Op elk van deze drie afdelingen is het 
ook mogelijk te kiezen voor tto (tweetalig onderwijs). 
Mencia heeft gekozen voor een internationaal profiel.  Mencia de Mendoza biedt daartoe in een prettige 
en veilige omgeving onderwijs van hoog niveau, dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en dat 
voorbereidt op de internationale samenleving. Daarbij heeft de school aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen en leert zij haar leerlingen steeds meer zelfstandig te studeren. 
 
OLV Breda 
Gymnasium - Atheneum – HAVO 
Brugklas: Leerlingen starten in een havo-atheneum of atheneum-gymnasium brugklas. In de atheneum- 
gymnasium brugklas volgen de leerlingen het vak Griekse en Latijnse taal en Cultuur (GLTC). Leerlingen 
die kiezen voor de havo-atheneum brugklas krijgen in plaats van GLTC een les tekenen en een studieles 
extra per week. Aan het einde van de brugklas maken de leerlingen een definitieve keuze voor 2 
gymnasium, 2 atheneum of 2 havo, gebaseerd op de resultaten en adviezen van de docentenvergadering. 
Het OLV biedt veel uitdaging voor (hoog)begaafde kinderen. 
 
Nassau Breda 

TTO – Gymnasium – VWO – HAVO - MAVO 
 

Brugklas: 
• Mavo 
• havo/mavo 
• vwo/havo 
• vwo of tto 

 
Mavoklassen krijgen les in het gebouw aan de Paul Krugerlaan, alle andere brugklassen in het gebouw 
aan de De la Reijweg. In principe blijf je het hele eerste jaar in dezelfde klas, maar als blijkt dat je beter 
op je plek bent op een ander niveau, stap je tussentijds over. Hierover beslist de docentenvergadering. 
Aan het eind van de eerste klas ga je over naar mavo-2, havo-2, vwo-2 of tto-2. 

 
Markenhage 
VWO – HAVO – MAVO 
Het is de enige school in Breda met een cultuurprofiel. Denk aan beeld en geluid, dans, muziek, 
vormgeving en techniek en drama. Als je wilt, kun je dit uitbreiden met de Podiumklas, Atelierklas, 
Rockblock of Cultblock. 

 
 

https://www.olvbreda.nl/Onderwijs/OLV-GLTC
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• Brugklas mavo/havo 
• Brugklas havo/vwo 

 
De graaf Engelbrecht 
MAVO – HAVO - Atheneum 

• High School Sport 
• High School Media & Design 
• High School Pionier 

 
Brugklas: De brugklas duurt 2 jaar. Na de brugklas van Graaf Engelbrecht kom je terecht op de mavo, de 
havo of het vwo. Mavo kun je afronden na vier jaar, havo na vijf jaar en vwo duurt zes jaar. 

• Mavo 
• Mavo/havo 
• Havo 
• Havo/vwo 
• vwo 

 
Newman college 
Gymnasium - Atheneum - HAVO – MAVO -  
 
Het Newmancollege heeft vier soorten brugklassen: 

• mavo-havo 
• havo-vwo 
• havo-vwo met technasium 
• vwo 
• vwo met technasium 

 
Orion Lyceum 
VWO-HAVO 
Kleinschalige school, werken projectmatig en grote zelfstandigheid vereist.  
 
Michael college 

MAVO-HAVO-VWO 
Het Michaël college is een vrijeschool voor mavo, havo en vwo. 
Naast de theorievakken heb je ook kunst- en ambachtsvakken: beeldhouwen, koperslaan, textiel, 
tuinbouw, toneel, koken, techniek en koor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.graafengelbrecht.nl/high-school-sport/
http://www.graafengelbrecht.nl/high-school-media-design/
http://www.graafengelbrecht.nl/high-school-pionier/
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VMBO SCHOLEN (TL-KB-BB) 
 

Tessenderlandt (bouw/techniek/beauty) 
VMBO TL – VMBO KADER – VMBO BASIS 
 
Prinsentuin (groen/technologie/zorg en welzijn)  
VMBO TL (niveau 3 of 4 mbo of doorstroom havo) – VMBO GL (niveau 3 of 4 mbo)– VMBO KADER 
(niveau 3 of 4 mbo) – VMBO BASIS (niveau 2 mbo) 
 
Scala  
VMBO TL – VMBO BASIS – VMBO KADER 
Ondernemen, sport, multimedia, kunst en theater  
 
Rotonde  
VMBO TL – VMBO BASIS – VMBO KADER 
Curio de rotonde is een specifieke vmbo-school, waar je met extra onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften terecht kan. De grootte van de klassen is tussen de 15 en 18 leerlingen. 
Wat Curio de rotonde bijzonder maakt, is dat wij een voorbereidend leerjaar hebben. Dit is een extra 
leerjaar waardoor de overstap van de basisschool naar de middelbare school minder groot wordt. In dit 
jaar is extra aandacht voor ondersteuning met leren en op sociaal-emotioneel gebied. Daarbij is er extra 
aandacht voor het leren omgaan met huis- en leerwerk en plannen/organiseren. 
Groeidocument en uitgebreid onderzoek op PO vereist. 
 
De Christoffel 
VMBO TL – VMBO BASIS – VMBO KADER 
Op Christoffel zijn kunstzinnige en culturele vorming erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan 
creativiteit en expressie en maken jou vertrouwd met de wereld van kunst en cultuur. We bezoeken 
exposities, gaan naar het theater, maken excursies en natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag. We maken 
muziek, bedenken toneelvoorstellingen, schrijven gedichten en doen aan drama en dans. Alles om jou te 
helpen om je creatieve talent te ontdekken. Bij Christoffel zijn we ervan overtuigd dat creatieve en 
kunstzinnige vorming je helpen om jezelf met meer zelfvertrouwen te presenteren. Christoffel heeft een 
breed aanbod in leerwegen en profielen. Ze hebben de leerwegen basis, kader en VMBO TL in huis. In de 
bovenbouw kan je kiezen uit de profielen die op Tessenderlandt aangeboden worden. 
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Bijlage 5: Brieven 
 
Uitleg kijkadvies 

 
Kijkadvies start groep 7 
 
Waarom een kijkadvies? 
Het lijkt nog ver weg. Maar het voortgezet onderwijs komt in zicht. Gelukkig is er nog de tijd om deze stap 
goed voor te bereiden. Het oriënteren op middelbare scholen is daar een belangrijk onderdeel van. Maar 
welk school kan je gaan bekijken passend bij het niveau van je kind? Door middel van het kijkadvies willen 
we jullie helpen om een eerste voorzichtige richting te geven.  
 
Open dagen  
De middelbare scholen bieden aan het begin van het schooljaar de mogelijkheid om een open dag te 
bezoeken. Buiten de verschillende niveaus die worden aangeboden verschillen ze ook in visie. We raden 
daarom aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het overzicht van de open dagen is te vinden op 
de website van VO Breda. Zie https://vobreda.nl/agenda-alles  
 
Kijkadvies, een voorzichtige indicatie. 
Het brede kijkadvies is bedoeld om jullie als ouders en kinderen een eerste indicatie te geven welke 
richting in het voortgezet onderwijs passend kan zijn. Dit is een voorzichtige indicatie op basis van de 
Citotoets gegevens tot en met eind groep 6. Hierin zijn nog geen kind kenmerken meegewogen zoals de 
werkhouding, motivatie, redzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. In de loop van groep 7 zullen er 
meerdere gesprekken plaatsvinden waarin jullie als ouders samen met de leerkracht inzichten kunnen 
uitwisselen. Aan het einde van groep 7 krijgen jullie een voorlopig advies die zal bestaan uit de meest 
actuele Cito gegevens, methodegebonden resultaten en specifieke kind kenmerken. Ook de inzichten 
vanuit jullie als ouders zullen daarin worden meegenomen.  
 
Hoe wordt het kijkadvies gedeeld? 
Het advies gaat mee, voorafgaand aan het kennismakingsgesprek in groep 7, op het voorbereidend 
gespreksblad. 
Het kijkadvies ontvang je komende vrijdag na schooltijd per mail. 
Tijdens de kennismakingsgesprekken is er ruimte om eventuele vragen hierover te stellen of kan de 
leerkracht toelichting geven.  
 
Hoe wordt het kijkadvies bepaald? 
We maken gebruik van de Cito gegevens tot en met eind groep 6. Aan de hand van een basisprofiel kunnen 
we een inschatting maken van het niveau. Het niveau zal in de meeste gevallen nog dubbel zijn 
bijvoorbeeld vmbo-tl/havo of havo/vwo. Het is een voorzichtige indicatie en kinderen hebben nog ruimte 
om te ontwikkelen. Aan de hand van het onderstaande profiel wordt het kijkadvies bepaald. De resultaten 
op de toetsen begrijpend lezen en rekenen wegen zwaarder mee dan de resultaten op de overige toetsen. 
 
Basisprofielen: 
Basisprofiel vwo 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau I, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. 
Basisprofiel havo 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau II, in elk geval voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. 
Basisprofiel vmbo-theoretisch (mavo) 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op gemiddeld niveau III en laag niveau II, in elk geval voor begrijpend lezen en 
inzichtelijk rekenen. 

https://vobreda.nl/agenda-alles
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Basisprofiel vmbo-kader 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau III en IV. 
Basisprofiel vmbo-basis 
De leerling heeft op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen, 
resultaten behaald op niveau IV en V. 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.  
Hartelijke groet,  
Team Boeimeer 

 
 
Kijkadvies 
 
 
Beste ouders van ...., 
 
  
 
We hebben jullie eerder deze week geïnformeerd over het ‘kijkadvies 
voortgezet onderwijs’. Om te begrijpen waarom we dit kijkadvies 
geven en hoe deze is opgesteld verwijzen we jullie naar de 
informatieve brief in Parro. 
 
 
Het kijkadvies voor ......: Vmbo/Mavo/Havo/VWO 
 
 
Heb je nog vragen over het kijkadvies? Op het komende 
kennismakingsgesprek is ruimte om samen met ... in gesprek te gaan. 
 
 
We wensen jullie een fijne dag, 
 
 
Hartelijke groet, 
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Brief heroverweging 
 
 
 
 

  
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Julie zoon/ dochter heeft afgelopen week de uitslag van de CITO-eindtoets ontvangen in de vorm van het 
leerlingrapport centrale eindtoets 2022. 
Naast de standaard-score en de uitwerking ervan over de diverse onderdelen, de domeinscore staat er ook 
een toetsadvies brugklastype op het rapport vermeld. 
 

 
 
 

Wij zijn erg tevreden over de uitslag van de eindtoets omdat het grootste deel van onze leerlingen heeft 
gescoord in de lijn met het in februari afgegeven schooladvies. 
Bij sommige leerlingen valt het toetsadvies brugklastype hoger uit dan het schooladvies. In dat geval 
moeten wij het schooladvies heroverwegen en bieden wij ouders de mogelijkheid om met ons in gesprek te 
gaan over de mogelijkheid om het schooladvies bij te stellen. Dit kan leiden tot een wijziging van het 
schooladvies echter de school kan ook besluiten het schooladvies niet aan te passen. 
 
Ter info: Schooladvies toelating voortgezet onderwijs | Schooladvies en eindtoets basisschool | 
Rijksoverheid.nl 
 
 
 
In het geval van jullie zoon/ dochter is er sprake van een toetsadvies dat hoger is uitgevallen dan het 
schooladvies en heeft de school zich gebogen over een mogelijke bijstelling. Daar is het volgende besluit uit 
naar voren gekomen. 
 

De school ziet, ondanks het hoger toetsadvies, geen aanleiding om het schooladvies naar boven toe 
bij te stellen 
 
De school ziet op basis van het toetsadvies aanleiding om met u in gesprek te gaan over de 
mogelijkheid om het schooladvies naar boven toe bij te stellen 
 

Wij nodigen jullie uit om te reageren op het genomen besluit door op het bijgesloten formulier 
“heroverwegen schooladvies” de gewenste vervolgstap aan te geven en dit voor donderdag 2 juni aan 
{leerkracht} kenbaar te maken door het formulier retour te sturen. 
 
Wij zien jullie reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens  
Directie Nbs Boeimeer 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/toelating-voortgezet-onderwijs-gebaseerd-op-definitief-schooladvies


Van Po naar VO NBS Boeimeer 2022-2023 23 

 

 

 
 
 
 
Formulier:  
Heroverwegen schooladvies 
 
 
Wij ouders van :________________________   
 
hebben kennis genomen van de richtlijnen rondom het heroverwegen van het schooladvies en: 
 

Zijn het eens met het door de school genomen besluit m.b.t. het bijstellen van het schooladvies en 
zien af van een gesprek hierover 
 
Zijn het eens met het door de school genomen besluit m.b.t. het bijstellen van het schooladvies en 
wensen hier met de school over in gesprek te gaan 
 
Zijn het niet eens met het door de school genomen besluit m.b.t. het bijstellen van het 
schooladvies en wensen hierover met de school in gesprek te gaan 
 
 

Datum: 
 
Handtekening 
 
 
 
Naam: 
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Bijlage 6: afkortingen 
 

avo: algemeen voortgezet onderwijs 
BOB: Bestuurlijk Overleg Breda: gezamenlijk overleg van alle schoolbesturen po en  
vo en de gemeente Breda 
BOVO: commissie Basis Onderwijs – Voortgezet Onderwijs 
BRON: basisregister onderwijs 
Bsa: (basis)schooladvies  
Cap: capaciteitenonderzoek (intelligentie-onderzoek): afname bij verwijzing naar  
praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. 
COTAN: Commissie Testaangelegenheden Nederland  
CTLV: Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen (PO) 
DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs, beschikt over onderwijsgegevens leerlingen, t.b.v.  
bekostiging scholen  
Ib-er: Intern begeleider  
LAS: Leerling Administratie Systeem  
vmbo: Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
LVS: Leerlingvolgsysteem  
Lwoo: Leerwegondersteunend onderwijs, extra voorziening binnen het VMBO 
NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, in gebruik als aanvullend  
onderzoek  
po: Primair onderwijs  
PrO: Praktijkonderwijs 
RVC: Regionale Verwijzingscommissie, voor indicatiestelling praktijkonderwijs en 
leerwegondersteunend onderwijs (tot 1-1-2016) 
RSV Breda eo: Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving: regionaal  
samenwerkingsverband voor het Voortgezet Onderwijs. 
Sem: sociaal-emotioneel onderzoek, afname indien IQ hoger dan 90 bij  
verwijzing naar praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs  
so: Speciaal onderwijs  
SWV PO30-03: Regionaal Samenwerkingsverband voor het Primair Onderwijs. 
vo: voortgezet onderwijs 
CVVO: CITO Volgsysteem Voortgezet Onderwijs  
ERK: Europese Referentie Kader 
BB: Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo) 
KBL: Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo)  
GL/TL: Gemengde/Theoretische Leerweg (vmbo) 
ParnasSys: ParnasSys is het leerlingadministratie- en -volgsysteem (leerlingontwikkelsysteem) voor 
basisscholen 
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