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Wat doet de basisschool?

 voorlopig advies in groep 7

 definitief advies in groep 8 (februari 2019)

 OKR in orde maken voor VO scholen

 adviesformulier met “ unieke code” geven

 eindtoets afnemen in april

 uitslag eindtoets in mei

 eventueel heroverwegen advies (bij hogere 
score)

 scores en adviezen doorgeven aan VO



Advies basisschool

 goed kijken naar het kind

 interesses, motivatie, talenten, 

mogelijkheden en toetsgegevens

 sociaal/ emotionele ontwikkeling?

 hoe gaat het met het huiswerk?

 betrokkenheid van de ouders?

 extra ondersteuning nodig?



Advies Basisschool is bindend 

Eindtoets wordt afgenomen nadat

de kinderen zijn geplaatst in het 

VO! 

De basisschool kan het advies 

aanpassen, dit is niet verplicht.



Aanmelding bij VO

 (niveau) ouders melden zelf aan ( gesprek is geen 
aanmelding!)

 Dit schooljaar: aanmelden op drie scholen 
tegelijk met adviesformulier met unieke code en 
voorkeurslijst

 aantal voorkeuren kiezen ouders zelf

 formulier inleveren op school van 1e voorkeur!

 1e aanmeldperiode : 5 t/m 16 maart 2019

 VO school beslist over de toelating en plaatsing 



Afwijzing 

Afwijzing:

* grondslag school niet onderschreven

* bij “ bijzondere richting” worden 

eisen gesteld

* als de school vol zit (en/of uw kind 

is uitgeloot)



Extra  ondersteuning (zorg)

 basisschool kan ouders toestemming 

vragen voor extra onderzoek

 1. praktijkonderwijs of vso

2. vmbo met leerwegondersteuning 

(LWOO)

* aanmelding al in februari!

* bij PRO en LWOO wordt niet geloot



Onderwijs Transparant (OT)

 centraal digitaal systeem, gekoppeld aan 
gegevens van PO

 unieke code wordt hierbij gebruikt

 Gegevens overdragen voor plaatsing in 
bepaalde groep of welke zorg nodig is

 niet geplaatst en/of een bijgesteld 
advies:                     

 2e aanmeldronde is van 22 mei t/m 8 
juni



Handige informatie

 Fokor ( over alle onderwijs):  

www.fokor.nl

 Koers VO (ieder kind de juiste plek in VO): 

www.koersvo.nl (over PRO en LWOO)

 Wat bieden scholen? 

www.schoolprofielen.nl

 www.schoolkeuzerotterdam.nl

 open dagen scholen voor VO!

http://www.fokor.nl/
http://www.koersvo.nl/
http://www.schoolprofielen.nl/
http://www.schoolkeuzerotterdam.nl/


Vragen?



Voorlichtingsronden

• 19.45-20.10
keuzeronde 

• 20.15-20.40
keuzeronde 

• Voorlichting Penta 
(Vmbo, Mavo, Havo-Top)

• Voorlichting Einstein 
(Mavo, Havo, Atheneum, 
Gymnasium)


