
 
 

 

Protocol Verwijzing Voortgezet Onderwijs 
 

 
 

Moment Beschrijving Actie 

September 
 

• De ouders krijgen het Protocol 
Verwijzing Voortgezet 
Onderwijs en het jaaroverzicht 
van de doe-dagen en 
opendagen van het VO mee 
naar huis. 
• Ouders kunnen vragen stellen 
tijdens de informatiemiddag 
• De leerlingen van groep 8 
krijgen het hele jaar huiswerk 
mee 
 

Leerkracht 
 
 
 
 
 
Ouders 
 
Leerkracht / leerling 

November • Tienminutengesprekken. 
Ouders informeren de 
leerkracht over hun kind en 
bespreken de verwachtingen 
t.a.v. het Voortgezet Onderwijs 
• Kinderen bezoeken doe-dagen 
op het VO 

Leerkracht / ouders 
 
 
 
 
Leerling 
 
 

Januari • Afname Cito-toetsen van het 
leerlingvolgsysteem 
• Rapport mee 
• Leerkracht informeert de 
leerlingen van groep 8 over de 
verschillende scholen voor 
Voortgezet Onderwijs 
• De leerlingen maken de Adit 
toets  
 

Leerkracht 
 
Leerkracht 
Leerkracht 
 
 
 
Leerkracht / leerling 

Februari • Leerkracht wijst de leerlingen 
op de verschillende opendagen 
van het Voortgezet Onderwijs 
• Leerkracht bespreekt met de 
directeur en de intern 
begeleider de resultaten van de  
Plaatsingswijzer en de Adit. Zij 
komen tot een gezamenlijk 
advies namens de school. 
• Leerkracht bespreekt uitkomst 
en advies m.b.t. de 
Plaatsingswijzer met de ouders 
en de leerling. 
• Leerkracht, ouder en leerling 
proberen tot een definitieve 
schoolkeuze te komen (lukt het 
niet om tot overeenstemming te 

Leerkracht 
 
 
Leerkracht / intern begeleider / 
directeur 
 
 
 
 
Leerkracht / ouders / leerling 
 
 
 
Leerkracht / ouders / leerling 
 
 
 
 



komen dan wordt een 
vervolgafspraak gemaakt) 
• Bij ernstige knelpunten kan het 
advies van de intern begeleider 
en/of directeur worden 
gevraagd 
• De ouders wordt toestemming 
gevraagd voor het digitaal 
overdragen van de gegevens 
naar het Voortgezet Onderwijs. 
• De aanmelding wordt 
verzorgd. 
 

 
 
Leerkracht / intern begeleider / 
directeur 
 
 
Leerkracht 
 
 
 
Leerkracht / intern begeleider 

April • Leerlingen van groep 8 maken 
de Route 8 Eindtoets 
• Scholen van het Voortgezet 
Onderwijs verwerken de 
aanmeldingen. 
• Er vindt een gesprek plaats 
tussen het Voortgezet 
Onderwijs en de leerkracht 
(warme overdracht). 
• De school voor Voortgezet 
Onderwijs benadert de kinderen 
die in aanmerking komen voor 
LWOO (leerwegondersteuning) 
• Het Voortgezet Onderwijs kan 
eventueel overgaan tot een 
toelatingstest. 
 

Leerlingen 
 
 
 
 
Leerkracht 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mei  • Indien de uitkomst van de 
eindtoets tot een hoger advies 
leidt wordt dit met de ouders en 
het kind besproken  
 

Leerkracht / leerling / ouders  

Juni • Leerlingen hebben een 
kennismakingsdag op het 
Voortgezet Onderwijs 
 

Leerkracht / leerling 

 
 
 
Plaatsingswijzer 
Voor het geven van een advies voor het Voorgezet Onderwijs maken we gebruik van de 
Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is ontwikkeld om de verwijzing zo goed mogelijk te kunnen doen 
door te kijken naar de meerjarige ontwikkeling van de leerling. In de Plaatsingswijzer verzamelt de 
school de Cito-toetsresultaten van leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
Centraal staan de resultaten van: 
• Begrijpend lezen 
• Rekenen/Wiskunde 
• Technisch lezen 
• Spelling 
 
De onderdelen Begrijpend lezen en Rekenen/Wiskunde tellen het zwaarst mee bij de plaatsing in het 
Voortgezet Onderwijs. 
Voor meer informatie kunt u terecht op school of op http://plaatsingswijzer.nl 
 
 
Wat te doen als ouders en school het oneens zijn over het schooladvies? 

- School meldt aan bij school/niveau waar de voorkeur van de ouders naar uit gaat 

http://plaatsingswijzer.nl/
http://plaatsingswijzer.nl/


- Er wordt een aantekening gemaakt van het verschil van inzicht 
- Het Voortgezet Onderwijs neemt contact op met school en kan overgaan tot het afnemen van 

een bindende toelatingstest 
- Het Voortgezet Onderwijs kan afspraken maken met de ouders over een proefperiode en dit 

vastleggen in een contract 
 
 
Heroverwegen schooladvies 
Als een leerling de Route 8 Eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg 
met de ouders. 
De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden 
dat wordt afgeweken van het resultaat van de Route 8 Eindtoets.  
Soms is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool 
het advies niet aanpassen. 


