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Afspraken omtrent overgang PO-VO SKOD/Fidarda 
Schematisch overzicht van de activiteiten met tijdpad 
 

maand  8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
Groep 6 
Afname LOVS + invullen Plaatsingswijzer 
 

            

Groep 7 
Afname LOVS + invullen Plaatsingswijzer 
 

            

Extra ondersteuningsbehoefte VO 
bespreken met ouders 

            

Groep 8 
Informatiebijeenkomst over werkwijze VO 
voor ouders 

            

Voorlopig advies VO bespreken met 
ouders 

            

LWOO-Pro onderzoek bij PCL+, invullen 
HIT (Emmen-Borger-Odoorn) voor 
leerlingen met een VSO advies 

            

Afname LOVS + invullen Plaatsingswijzer 
 

            

Advies VO ingevoerd in ParnasSys en 
uitgewisseld met BRON (voor 1 maart) 

            

Aanmelding VO school (voor 1 april) + 
overdracht gegevens via OSO 

            

Verplichte eindtoets Basisonderwijs             
Heroverweging eindtoets (leerlingen die 
eindtoets hoger scoren dan advies) 

            

(Warme) overdracht PO-VO  
 

            

 
 

1.1. Plaatsingswijzer 
Met de Plaatsingswijzer hebben leerkrachten een instrument in handen, dat hen in staat stelt om 
een kwalitatief goed advies op te stellen. Daarbij is het wel van belang dat deze systematiek  wordt 
gehanteerd zoals die is bedoeld en dat strikt wordt omgegaan met de in de Plaatsingswijzer 
ontwikkelde kaders en profielen. Meer over het juiste gebruik van de profielen is te lezen op de 
website van de Plaatsingswijzer, www.plaatsingswijzer.nl. 
Binnen de Plaatsingswijzer wordt gewerkt met enkelvoudige advisering. Het kan echter zijn dat een 
leerling een dubbelzijdig advies krijgt (zie advies basisschool). Momenteel zijn we aan het 
onderzoeken hoe we de plaatsingswijzer moeten hanteren als er sprake is andere toetsinstrumenten 
dan die van Cito LOVS. 

Naar boven 
1.2. Extra ondersteuningsbehoefte VO 

Leerlingen van wie verwacht wordt dat ze niet genoeg hebben aan de basisondersteuning van het VO 
kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van inzet, van extra 
middelen of ondersteuning, bovenschoolse voorzieningen in het samenwerkingsverband, het VSO of 
de geïndiceerde jeugdhulpverlening. De basisschool kan de ondersteuningsbehoefte beschrijven in 

http://www.plaatsingswijzer.nl/


 

de HIT. Ook kan aanvullende informatie verkregen worden via een LWOO-Pro onderzoek. N.a.v. de 
ondersteuningsbehoefte wordt gekeken hoe dit vormgegeven dient te worden. De extra 
ondersteuningsbehoefte wordt altijd in overleg met de MIB-er bepaald. 
 

Naar boven 
1.3. LWOO-Pro onderzoek 

Een LWOO-Pro onderzoek kan aangevraagd worden voor leerlingen die uitstromen naar VMBO met 
LWOO of naar het Praktijkonderwijs. Een aanvraag voor LWOO-Pro onderzoek gaat altijd in overleg 
met de MIB-er van de school. De criteria voor LWOO en Pro zijn: 
 
Praktijkonderwijs: 

• Een IQ binnen de bandbreedte 60 t/m 80 en 
• Een relatieve leerachterstand heeft van 0,5 of meer en op twee van de vier domeinen 

waarbij minimaal een van de twee inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft. 
LWOO: 

• Een IQ binnen de bandbreedte 75 t/m 90 en een relatieve leerachterstand heeft van 0,25 tot 
0,5 op twee van de vier domeinen waar minimaal een van de twee domeinen inzichtelijk 
rekenen of begrijpend lezen betreft. 

Dan wel indien de leerling: 
• Een IQ heeft binnen de bandbreedte 91 t/m 120 en een relatieve achterstand heeft van 0,25 

tot 0,5 op twee van de vier domeinen waar minimaal een van de twee domeinen inzichtelijk 
rekenen of begrijpend lezen betreft en  

• Een sociaal-emotionele problematiek heeft 
Het LWOO/PrO-onderzoek is gericht op:  
a.  intelligentie 
b.  Leerachterstanden op het gebied van:    

technisch lezen  
Begrijpend lezen 
spellen  
Inzichtelijk rekenen.  

c. Emotionele problematiek: 
faalangst  

  prestatiemotivatie 
Emotionele instabiliteit 

Alle LWOO/Pro onderzoeken worden uitgevoerd door het voortgezet onderwijs. Voorheen werd dit 
incidenteel door Kompas gedaan. Het bestuur heeft besloten dat Kompas deze onderzoeken niet 
meer uit gaat voeren. 

Naar boven 
1.4. Advies basisschool 

Juist nu het schooladvies vanaf 2015 een nog groter gewicht krijgt, neemt het belang van een 
evenwichtig, goed onderbouwd advies toe. Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkracht van 
groep 8, de MIB-er en de directeur of locatieleider van de school. De directeur van de school is 
uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het advies. De directeur is tevens verantwoordelijk voor 
invoeren van dit advies in ParnasSys. 
Het schooladvies is bindend, het VO bepaalt niet meer in welk onderwijsniveau de leerling wordt 
geplaatst maar moet het advies volgen. Er is één uitzondering: het VO mag een leerling wel hoger 
plaatsen dan het schooladvies. Een advies wordt bij voorkeur voor één onderwijsniveau 
(enkelvoudig) afgegeven. Een meervoudig advies of een advies tot plaatsing in een dakpanklas kan 
echter wenselijk zijn en kan positief uitwerken op de schoolloopbaan van de leerling. Een tweevoudig 
advies is dan mogelijk. Het is niet toegestaan een breder advies dan twee schoolsoorten te geven 
(bijv. TL-Havo-VWO). Binnen onze stichting gaan we uit van kansrijk onderwijs. Bij twijfel tussen twee 



 

niveaus wordt in eerste instantie uitgegaan van het hoogste advies tenzij er gegronde redenen zijn 
om het lagere niveau te adviseren (bijvoorbeeld bij twijfel TL-Havo wordt het advies Havo gegeven 
tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een belemmerende factor op sociaal-emotioneel gebied). Bij 
dakpanklassen houdt dit in dat er geadviseerd wordt op het niveau dat er in de dakpanklas gegeven 
wordt. Alle besturen van de scholen in de provincie Groningen hebben afgesproken dat er een 
enkelvoudig advies gegeven wordt. Voor deze scholen is het dus niet toegestaan dat er een 
tweevoudig advies gegeven wordt. 
De school voor voortgezet onderwijs mag geen extra testen/toetsen afnemen en geen extra 
gegevens als tweede gegeven eisen van de basisschool. 
Scholen met een specifiek profiel mogen alleen de profielrelevante kennis en vaardigheden extra 
toetsen. Bijvoorbeeld als het advies VWO wordt gegeven kan dit alleen binnen dit profiel bekeken 
worden (bijvoorbeeld regulier VWO of VWO+). Het oorspronkelijke advies verandert hierdoor niet. 
Met ingang van 2015 kunnen ouders geen bezwaar meer maken tegen het plaatsingsbesluit van een 
VO-school. Immers, de VO-school doet wat er in de wet staat: het schooladvies opvolgen. Ouders 
kunnen derhalve alleen in bezwaar gaan tegen het schooladvies van de basisschool. Als ouders het 
niet eens zijn met het opgestelde advies, dan geldt de werkwijze van de klachtenprocedure van de 
school.  

Naar boven 
1.5. Aanmelding VO-school 

Als de leerling en de ouders een keus hebben gemaakt voor de school waar ze willen aanmelden 
ontvangen zij een aanmeldformulier van de leerkracht van groep 8 voor de betreffende school. De 
ouders vullen dit formulier in en ondertekenen dit. De leerkracht van groep 8 verzamelt de 
aanmeldformulieren en draagt deze over aan de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het 
versturen van de formulieren naar de VO-scholen. Ook draagt de directeur er zorg voor dat de 
formulieren gescand worden en in het leerlingdossier in ParnasSys worden geplaatst. 
 

Naar boven 
1.6. Verplichte eindtoets Basisonderwijs 

Sinds schooljaar 2014-2015 moeten alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een 
eindtoets maken. Omdat dit een overgangsjaar is, mogen scholen ook de toetsen Rekenen/wiskunde 
en Begrijpend Lezen uit het volgsysteem gebruiken. Momenteel zijn er drie eindtoetsen die 
goedgekeurd zijn: 

Centrale eindtoets (CvTE) 
IEP (bureau ICE) 
Route 8 (A-Vision) 

De eindtoets wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei. 
De eindtoets test de kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool. Basisscholen moeten 
bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. Er zijn echter een paar uitzonderingen (zie 
bijlage 2). Voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets niet verplicht, al 
mogen deze leerlingen wel deelnemen aan een eindtoets. Deze ontheffingsgronden gelden voor: 

• Leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen. 

• Zeer moeilijk lerende leerlingen (zie www.overheid.nl voor meer informatie en interpretatie) 
• Meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de 

handicaps is (zie www.overheid.nl voor meer informatie en interpretatie) 
Als er bij een leerling met een ontheffingsgrond toch een eindtoets is afgenomen, dan moeten de 
resultaten hiervan ook uitgewisseld worden met BRON. De inspectie van onderwijs houdt deze 
leerlingen buiten beschouwing bij het bepalen van de opbrengsten. 
Voor het beoordelen van de eindresultaten mag de school een bepaalde groep leerlingen achteraf 
ook uitsluiten. Deze leerlingen moeten dus wel de eindtoets maken maar worden niet meegenomen 
bij de beoordeling van de eindresultaten van de inspectie. Het gaat daarbij om de volgende 
leerlingen: 

http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


 

• Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 
• Leerlingen met een beperkte cognitieve capaciteit (maximaal eindniveau groep 6 voor taal en 

rekenen of een IQ van <80). 
• Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd (als er meerdere leerlingen in groep 7 en 8 

zijn ingestroomd moeten ze of allemaal wel meegerekend worden of allemaal niet). 
• Leerlingen die kort in Nederland verblijven en om die reden het Nederlands minder goed 

beheersen. 
Naar boven 

1.7. Heroverweging eindtoets 
Als het resultaat van een leerling op de verplichte eindtoets op een hoger onderwijsniveau wijst dan 
het eerder gegeven schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het eerder gegeven advies te 
heroverwegen (dit is iets anders dan herzien!). In overleg met de leerling en de ouders kan de school 
het advies dan naar boven bijstellen maar dat is niet verplicht. Het is wenselijk dat de VO-school 
(waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging wordt betrokken.  
Alle benodigde informatie is te vinden op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.  
Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies 
niet aanpast. Deze leerlingen krijgen in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat het 
geadviseerde onderwijstype aankunnen. De enige mogelijkheid om het advies wel naar beneden bij 
te stellen is op nadrukkelijk advies van de ouders van de leerling. 
In het geval van heroverweging ontvangt de VO-school vóór 1 juni het resultaat van de eindtoets en 
van de heroverweging. Het heroverwogen advies wordt ingevoerd in ParnasSys en vervolgens 
uitgewisseld met BRON.  
Maakt de leerling een (naar boven) bijgesteld schooladvies niet waar, dan heeft dit geen nadelige 
gevolgen voor het rendement in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het oorspronkelijke 
advies is hierbij richtinggevend. 

Naar boven 
1.8. HIT (Emmen-Borger-Odoorn) 

De besturen van PO van de gemeente Emmen hebben afgesproken dat de HIT alleen ingevuld wordt 
voor leerlingen die een TLV in het VO moeten krijgen. In de praktijk gaat het dan om leerlingen die 
naar het VSO uitstromen. Voor alle overige leerlingen wordt geen HIT ingevuld.  
De HIT wordt ingevuld door de leerkracht van groep 8 i.o.m. de MIB-er. De directeur is 
verantwoordelijk voor het versturen van het document naar de betreffende VO-school. 
Momenteel is de HIT nog niet helemaal klaar voor gebruik maar de verwachting is dat dit op korte 
termijn wel het geval zal zijn. Enkele middelbare scholen in de regio Emmen verwachten dat de HIT 
voor alle leerlingen ingevuld wordt. Binnen ons bestuur is besloten dat wij hier geen gehoor aan 
geven. Dit is in de werkgroep PO-VO gecommuniceerd met de VO-scholen.  

Naar boven 
1.9. OSO 

Overstapservice Onderwijs (OSO) biedt de oplossing voor leerlingen die overstappen naar een andere 
school door digitale uitwisseling van gegevens. Er wordt een overstap gegenereerd vanuit ParnasSys. 
De nieuwe school kan het bestand via OSO opvragen, waarna het in het eigen administratiesysteem 
wordt verwerkt. 
Het overstapdossier bevat o.a. de volgende standaardgegevens: 

• Gegevens van de instelling/school 
• Gegevens van de leerling en zijn ouders/verzorgers 
• Overstapadvies 
• Gegevens over de loopbaan en de zorg 
• Handelingsplannen 
• Verslag van sociaal-emotioneel functioneren 
• Verzuim 
• Toetsresultaten 

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/


 

• Cijferlijst 
Basisscholen bepalen zelf, in overleg met de VO-school, wanneer zij het de benodigde gegevens 
aanleveren bij de school voor voortgezet onderwijs. Het meest voor de hand liggende moment 
hiervoor is om dit samen met de aanmelding te doen. De directeur is verantwoordelijk voor het 
versturen van de gegevens via OSO. 
 
Rol van ouders en verzorgers 
Net als bij het papieren onderwijskundig rapport moet de basisschool voor de uitwisseling van een 
overstapdossier ouders/verzorgers inzage geven in het dossier. Het overstapdossier kan daarvoor 
geprint worden. Dit maakt deel uit van de vastgestelde uitwisselprocedures. 
Hierin wordt opgenomen of het dossier aan de ouder/verzorger ter inzage is aangeboden, op welke 
datum de inzage heeft plaatsgevonden, of de ouder/verzorger akkoord is en zo nee, welke 
opmerkingen daarbij werden geplaats. 
Deze informatie gaat met het overstapdossier mee naar de nieuwe school. 
 
Inzage en toestemming 
In het algemeen geldt dat ouders, verzorgers of de meerderjarige leerling een dossier moeten 
hebben ingezien alvorens een school het mag overdragen aan de nieuwe school. Voorafgaand aan 
het verzenden van een dossier is de huidige school verplicht ouders inzage te geven in het dossier. 
Deze wettelijk eis geldt wanneer er sprake is van ‘externe werking’; het overdragen van het dossier 
van de ene instelling naar een andere. 
Bij inzage in het PO kunnen ouders aangeven dat zij bezwaar aantekenen tegen de inhoud en dit 
bezwaar dient vastgelegd te worden in het dossier, maar hun toestemming is niet(!) nodig voor 
verzending.  
In het VO geldt dat ouders toestemming dienen te geven voor het verzenden van een dossier. 

Naar boven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 1 Instemming van de ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. de aanmelding 
  

- Logo school -  
 
INSTEMMING VAN DE OUDER(S) / VERZORGER(S) M.B.T. DE AANMELDING 
 
De ouders / verzorgers verklaren hiermee dat zij: 
□ Inzage hebben gehad in het dossier en instemmen met de aanmelding van hun kind voor 
leerwegondersteunend onderwijs en gaan akkoord met het doorgeven van relevante gegevens aan 
commissies betrokken bij de toelatingsprocedure. 
□ Inzage hebben gehad in het dossier en instemmen met de aanmelding van hun kind voor 
praktijkonderwijs en gaan akkoord met het doorgeven van relevante gegevens aan de commissies 
betrokken bij de toelatingsprocedure. 
□ Inzage hebben gehad in het dossier en instemmen met het doorgeven van relevante 
gegevens (digitaal) aan de ontvangende school, betrokken bij de toelatingsprocedure. 
Datum:   
Naam ouder(s) / verzorger(s):           
 
Handtekening ouder(s) / verzorger(s)          
 
Datum:   
Naam ouder(s) / verzorger(s):           
 
Handtekening ouder(s) / verzorger(s)          
 
Datum:   
Inhoud dossier bestand besproken met:        
  
 
 
Handtekening directeur (speciaal) basisonderwijs:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 2: Stroomschema eindtoets 
 

 
 
 



 

Bijlage 3: OSO- Leerling klaarzetten voor vervolgonderwijs 

1. Klik School –OSO---overstapdossier klaarzetten 
Zorg er voor dat het advies VO en de school waar de lln. naar toe gaat zijn ingevoerd onder 
onderwijs – vervolgonderwijs. 

 

2. Selecteer de leerling waarvoor je een dossier wilt klaarzetten. En druk vervolgens op de knop 
“zet geselecteerde leerlingen klaar voor binnen-brin uitwisseling” 

 

  



 

3. Klik vervolgens op de leerling waarvoor je een dossier wilt klaarzetten. 

 
 
onderstaand een overzicht van de standaard inhoud van het dossier: 
 

• Algemene dossiergegevens 

• Gegevens huidige school 

• Leerlinggegevens 
Adressen 
GBA gegevens 
Overstapadvies 
schoolloopbaan 

• Zorg 
Arts 
Adressen 
Contactinformatie 
Verzuim 

• Toetsresultaten 
methode-onafhankelijke toetsen gr 1 t/m 8 

• Handelingsplannen 

• Verzorgergegevens 
adressen 
contactinformatie 

 

  



 

4. Wanneer er bijlagen moeten worden meegestuurd:  

• Wanneer het bestand al in ParnasSys staat klik je op bijlage uit map. 

 
 
Selecteer de bestanden die je mee wilt sturen. 
Tip: Sla de plaatsingswijzer bij iedere leerling op in ParnasSys 

 
 

• Staat het bestand niet in ParnasSys, maar op de Q:\\ of M:\\ schijf? 
Klik op bestand kiezen. 
selecteer de bestanden die je mee wilt sturen. 
Let op: Een onderwijskundig rapport in Parnassys wordt niet standaard als bijlage opgeslagen. 
Wil je een OKR meesturen via OSO, dan moet je dit document eerst als bijlage in ParnasSys 
opslaan. 

 



 

5. Klik vervolgens op wijziging verwerken 
6. Achter het kopje inzage ouders, na gesprek met ouders,  op akkoord zetten. 

Er komt dan een knop “dossier klaarzetten voor verzenden” in beeld. 
 

 

7. Het dossier staat klaar, je hoeft verder niets meer te doen. Vervolgschool kan het dossier nu 
“downloaden”. 

Link naar handleiding OSO: 

 
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/images/docs/Handboek Overstapservice 
onderwijs 09-13.pdf 

 

http://www.overstapserviceonderwijs.nl/images/docs/Handboek%20Overstapservice%20onderwijs%2009-13.pdf
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/images/docs/Handboek%20Overstapservice%20onderwijs%2009-13.pdf
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