


Normaliter geven we ouders van groep 7 een presentatie 

over het Voortgezet Onderwijs, zodat zij zich tijdig kunnen 

gaan oriënteren. Door Corona is dat dit jaar niet mogelijk. 

Daarom hierbij voor u de presentatie die we normaal 

gebruiken voorzien van alle benodigde informatie. Heeft u 

nog vragen n.a.v. deze informatie dan kunt u zich wenden 

tot de leerkracht of de directie.



Twee benodigdheden voor de 
aanmelding:

Eindtoets 

(Cito of 

IEP)

OKR
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Het onderwijskundig rapport

• Komt van de basisschool

• Geen momentopname

• Advies van verschillende 
leerkrachten 

• Voortgezet onderwijs neemt de 
adviezen altijd over

• U krijgt rond februari een 
concept en na akkoord op de 
inhoud een definitieve versie.



De uitslag van een test
het “TWEEDE GEGEVEN”

• CITO

• IEP

• Deze toetsen worden 
afgenomen rond april



Let op!!

Sinds 2015 is de eindtoets in 
april. Dan heeft u uw kind al 
aangemeld op een school.
Adviezen en 
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 
basisschool dus nog 
belangrijker.



IEP:

•2 maal 2 uur afname

•Open en gesloten vragen

•Adaptieve afname op papier

•Eén boekje, aansluitend bij belevingswereld

•Scores met koppeling referentieniveaus

Cito:

• 3 ochtenden

• Meerkeuzevragen

• Afname digital of op papier

• Antwoorden- en bronnenboekjes

• Scores met koppeling referentieniveaus



Over “taligheid” en advies

Peter, 
MAVO

Edwin, 
HAVO

Eenzelfde score wil niet 

zeggen eenzelfde advies. 

Met name het onderdeel 

begrijpend lezen telt 

zwaar mee in het advies, 

net als stabiliteit in de 

resultaten

Exact dezelfde scores op 
de eindtoets
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Een verwachte score lager dan 520 (Cito) of 

referentieniveau 1F?

Dan verdient deze leerling MAATWERK

Sommige vmbo-leerlingen hebben wat extra hulp nodig om 
hun diploma te kunnen halen. Die leerlingen kunnen vaak 
aanspraak maken op LWOO. Zij krijgen dan extra 
begeleiding. Bijvoorbeeld door kleinere klassen, bijlessen of 
huiswerkbegeleiding.

• samen met deskundigen wordt gekeken naar plaatsing in:

– LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)

– PRAKTIJKONDERWIJS

• Aanmelding is in overleg met ouders



Samenvatting
1. Wel/geen LWOO (groep 7 bekend)
2. Pre-advies in groep 7
3. Advies eerste helft groep 8 op basis 

van diverse factoren (resultaten, 
stabiliteit, werkhouding, taligheid)

4. Aanmelden VO
5. Eindtoets als controlemiddel
6. Hoger? Andere vorm VO mag
7. Lager? Het advies blijft leidend





Alle leerlingen krijgen 

in groep 7 & 8 gratis 

de VO gids. Hierin 

staan alle VO scholen 

uit de regio, met wat 

voor onderwijs ze 

bieden, wanneer de 

open dagen zijn en 

eventuele 

bijzonderheden. 



VMBO !

VIER LEERWEGEN (niveaus)

• Theoretische leerweg (TL)

• Gemengde leerweg (GL)

• Kadergericht (KL)

• Basisberoeps (BBL)

• LWOO



Basisgerichte Opleiding (BL)

• Toegang tot MBO, niveau 1 en 2

• Leidt op tot vaklieden

• Veel praktijk, dus scholen met 
praktijklokalen.

• Praktische, niet theoretisch ingestelde 
leerlingen



Kadergerichte opleiding (KL)

• Leidt op voor MBO (niveau 3 en 4)

• Meer praktijkvakken

• Voor de ‘doeners’

• Voor middenkader (chefs)



Theoretische leerweg (TL)/mavo

•Geeft toegang tot havo

•Geeft toegang tot MBO  (niveau 3/4)

•Is ZWAARDER dan ‘oude’ mavo(6xD)



Naast niveaus
ook sectoren

• Zorg (zorgen voor en verzorging)

• Techniek

• Economie

• Landbouw / Dieren

• Maar ook allerlei varianten
» Sport en veiligheid

» Transport

» Scheepvaart

» Consumptief etc.





Eigenlijk eenvoudig:

Je sector KIES je…

(wat vind je leuk,wat wil je)

Je leerweg 

(wat kan je) 



Een oude bekende:
havo

• Duurt 5 jaar

• Leidt op voor Hoger Beroepsonderwijs

• Toegang tot vwo mogelijk

• Laatste gedeelte: Tweede Fase!

• Voor hardwerkende, theoretisch ingestelde 
leerlingen



VWO

• VWO met Grieks en Latijn: Gymnasium

• Zonder Grieks en Latijn: Atheneum

• Kan ook met één klassieke taal

• Leidt op voor Universiteit en HBO

• Duurt 6 jaar

• Laatste jaren: Tweede Fase!



VWO extra of plus

• Geen officieel diploma (gewoon VWO 
diploma)

• Voor leergierige VWO-er

• Extra modules voor de studiebol



TTO• Tweetalig Onderwijs (vanaf Mavo)

• Engels

• Helft van de vakken in het Engels

– muziek

– gymnastiek

– tekenen 

– Latijn (Engelse boeken)

– aardrijkskunde

– wiskunde

• Leidt op voor officieel Engels Diploma (en natuurlijk 
havo en vwo en mavo)

• Voorbereid op de toekomst

• Is géén ‘Oxford English’ maar ‘Globish’

• Er zijn ook scholen met ‘versterkt talenonderwijs



Ook nieuw:

• Verzwaarde exameneisen (kernvakken)

• Rekentoetsen (verplicht)

• Passend Onderwijs

– Onderwijsspecialist

– Gezinsspecialist

– “Zorgplicht”

– Zorgprofielen



Schoolkeuze tips

• Ga overal kijken

• De juf of meester kent jou EN de scholen

• Maak er niet een al te groot probleem van

• Voorkom toets-stress

• Waar gaan vriendjes naar toe?

• Waar gaan ‘niet-vriendjes’ naar toe?

• Informeer bij sportverenigingen en op verjaardagen

• Doe het vooral ontspannen!




