
Informatie adviesprocedure voortgezet onderwijs Piet Hein. 
  
Na acht jaar basisonderwijs stromen de meeste kinderen uit naar het voortgezet onderwijs. 
Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van 
leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating niet meer af laten 
hangen van het resultaat van de eindtoets. Middelbare scholen mogen een kind niet lager 
dan het schooladvies plaatsen, maar wel hoger. In de kernprocedure Amstelland waar de 
meeste voortgezet onderwijs scholen onder vallen is afgesproken dat het  basisschool 
advies bindend is.  
 

Hoe komt het schooladvies tot stand? 
Het advies wordt zorgvuldig en gericht op het individuele kind opgesteld, zodat het op een 
school terecht komt waarvan wij verwachten dat het kind optimaal tot zijn/ haar recht kan 
komen en binnen de daarvoor gestelde termijn het einddiploma kan behalen.  
Om te komen tot een zorgvuldig advies kijkt de school onder andere naar: 
leerprestaties; 
In de kernprocedure Amstelland wordt gesteld dat de resultaten van Cito-lovs vanaf groep 6 
bepalend zijn. De relatie tussen het Cito-lovs en de norm die het voortgezet onderwijs daarbij 
hanteert, is globaal als volgt weer te geven: 
I scores kunnen leiden tot een VWO advies; 
II scores kunnen leiden tot een HAVO advies; 
III scores kunnen leiden tot een VMBO-T advies; (III is het landelijk gemiddelde) 
IV en V scores kunnen leiden tot een VMBO (basis/ kader) of het praktijkonderwijs advies. 
 
Het voortgezet onderwijs vindt hierbij met name de vakken rekenen en begrijpend lezen van 
voorspellende waarde. Deze vakken zijn daarom leidend bij het bepalen van het advies. De 
vakken spelling en technisch lezen wegen minder zwaar en hebben een ondersteunende 
functie. 
 
Kindkenmerken;  
Te denken valt aan de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;  
aanleg en talenten van een kind; huiswerkattitude; concentratie, motivatie en 
doorzettingsvermogen van een kind. 
 

Procedure vaststellen basisschooladvies 
Elke leerling krijgt begin groep 8 een voorlopig advies. Dit voorlopige advies komt tot stand in 
overleg tussen de leerkracht van groep 7 en de leerkracht van groep 8. 
In januari krijgt elk kind een definitief advies. Dit advies komt tot stand in een groot overleg 
tussen de directie, leerkrachten groep 8 en interne begeleiding.  Het definitieve advies wordt 
vastgesteld door de directeur. Een definitief advies wordt in uitzonderlijke gevallen enkel bij 
een heroverweging na de eindtoets aangepast (zie hieronder). 
 

Eind-toets 
De leerlingen van groep 8 doen in de maand april mee aan de verplichte landelijke eindtoets. 
Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen. De basisschool is niet verplicht het  schooladvies aan te 
passen. Maakt de leerling de eindtoets minder dan het definitieve advies, dan blijft het advies 
staan. Een advies wordt nooit naar beneden bijgesteld. 
 

ELK en Warme overdracht 
De basisschool draagt alle leerlinggegevens (Cito resultaten en kindkenmerken) over aan 
het voortgezet onderwijs via het digitale programma ELK.   



De zaken die worden overgedragen zijn met de ouders gedeeld tijdens de 
adviesgesprekken. Ouders hebben recht op inzage en krijgen hiervoor een aparte oproep 
per brief.  
Na inschrijving op een V.O.-school vindt er met de leerkracht en V.O.-school een 
zogenaamde "warme" overdracht plaats. Hierbij worden de leerlingen doorgesproken en 
daarmee is de overdracht naar de V.O.-school voltooid.  
 

Informatie aan ouders. 
Bij elk rapport  ontvangt de ouder een overzicht van de behaalde Cito-lovs resultaten. Het 
doel van dit overzicht is ouders  te informeren over de ontwikkeling van hun kind ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde. 
Bij het rapport van groep 7 krijgen ouders een aparte brief waarin per vakgebied staat 
vermeld op welk niveau het kind scoort.  Hieraan koppelen we geen voorlopig advies, omdat 
kinderen zich tot het definitieve advies nog enorm kunnen ontwikkelen.  
 
 

Procedure schooladvies In  schema 

Juli/ augustus Leerkracht groep 7  schriftelijk overzicht advies 
naar groep 8 leerkracht en 
directeur 

Augustus/ september Voorlopig advies  Leerkrachten geven ouders 
een indicatie van het advies 

Laatste week november Afname Cito B8 Laatste toets leerling 
volgsysteem 

December/januari Vaststellen adviezen Groot overleg  

januari gesprekken definitief advies 
 

Definitief advies wordt aan 
ouders medegedeeld 

april Landelijk verplichte eindtoets   

mei Uitslag landelijke eindtoets 
en eventuele heroverweging.  

 

 
 


