Procedure advies Voortgezet Onderwijs (PO-VO procedure)

Ieder jaar maken de groep 8 leerlingen de overstap van de basisschool naar het
voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed verloopt. Daarom
hebben de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht afspraken gemaakt over de
aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Deze afspraken vormen samen de
PO-VO procedure.
Door het grote aanbod aan middelbare scholen in Utrecht wordt eind groep 6 al een begin
gemaakt met de procedure voor de doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Dit geeft u
en uw kind de mogelijkheid om alvast op middelbare scholen te gaan oriënteren. Open dagen
vinden vaak gelijktijdig plaats. Het is dus raadzaam in groep 7 alvast een begin te maken met
het bezoeken van deze open dagen.
Tot stand komen van het advies

Leerkrachten weten veel over de ontwikkeling, interesses, talenten en mogelijkheden van uw
kind. Op grond van deze kennis, de vaardigheden van een leerling en de toetsgegevens uit
het leerlingvolgsysteem, komt de school tot een advies voor het voortgezet onderwijs. Bij het
tot stand komen van dit schooladvies wordt gekeken naar aspecten zoals werkhouding,
motivatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling, studiehouding en studievaardigheden. Als
onderbouwing van dit advies kunnende de CITO toetsgegevens van begrijpend lezen,
rekenen/wiskunde en studievaardigheden in de groepen 6 t/m 8 gebruikt worden.
Het advies van de basisschool is het advies van de school en niet van een enkele leerkracht.
Dat betekent dat naast de groepsleerkracht ook de intern begeleider en leerkrachten uit de
bovenbouw betrokken zijn bij het vormen van het advies.
In het gesprek nemen we graag de verwachting van ouders en kind mee. Daarom ontvangt u
voorafgaand aan de gesprekken een briefje waarin u kunt aangeven welke vervolgopleiding
in uw visie het beste bij uw kind past.
Groep 6
In het gesprek aan het einde van groep 6 worden, samen met de leerling en ouders, de
vorderingen van dat jaar besproken. De resultaten vormen samen met werkhouding,
motivatie, gedrag en leerontwikkeling een breed schooladvies. Het advies luidt op dat
moment TL hoger of lager dan TL.
Groep 7
De ontwikkelingen in groep 7 vormen het eind van het schooljaar een tweedelig voorlopig
advies. Dit kan bijvoorbeeld zijn VMBO BB/KB/TL, VMBO TL/ HAVO of HAVO/VWO (zie
schema).
Groep 8
In november vinden facultatieve gesprekken plaats in overleg met de leerkracht.
In januari krijgt het kind een definitief enkelvoudig advies*. Dit schooladvies is op grond van
de wet ook bindend. Het voortgezet onderwijs moet dit advies overnemen en de leerling
plaatsen op het onderwijsniveau dat de basisschool adviseert.

In het definitieve adviesgesprek wordt ook het onderwijskundig rapport (OKR) doorgenomen.
Dit rapport is ingevuld door de leerkracht en ib’er en geeft een uitgebreid beeld geeft van de
leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de (sociaal-emotionele) ontwikkeling en de
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het OKR is tevens het digitale overdrachtsdossier
voor de middelbare scholen en zal inzichtelijk zijn voor de toekomstige school.
De basisschool geeft naast het schooladvies een voorkeur aan voor een brugklastype. Voor
een leerling met een schooladvies VMBO TL kan dat bijvoorbeeld een brugklas VMBO
TL/HAVO zijn. In tegenstelling tot het schooladvies is een voorkeur voor een brugklastype niet
bindend. De middelbare school probeert hier wel zoveel mogelijk rekening mee te houden.
In de informatie avond van groep 8 ontvangen de ouders uitgebreidere informatie over de
procedure rondom de uitstroom naar het VO.
*Afgelopen jaren werden er in de Utrechtse schoolbesturen alleen enkelvoudige schooladviezen gegeven. Dat wil
zeggen dat een basisschool één onderwijsniveau adviseert (bijvoorbeeld HAVO of VWO ). Momenteel vindt er in
de kamer nog veel discussie plaats rond het geven van enkelvoudige en/of meervoudige adviezen.

Schema adviesgesprekken OBS Tuindorp

Groep 6
VMBO TL of lager

Groep 7
VMBO BBL/VMBO KBL
VMBO KBL/VMBO GL
VMBO GL/VMBO TL

Groep 8
VMBO BBL
VMBO KBL
VMBO GL

VMBO TL of hoger

VMBO TL/ HAVO

VMBO TL

HAVO/VWO

HAVO
VWO
VWO (gymnasium)

