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Protocol verwijzing voortgezet onderwijs
Kinderen zijn gebaat bij een doorgaande ontwikkellijn. Deze stopt niet bij groep 8, maar gaat over in het
voortgezet onderwijs (VO). Daarom vinden we het belangrijk dat op alle kindcentra van PIT een zorgvuldig
schoolkeuzetraject is beschreven en wordt uitgevoerd. Het voortgezet onderwijs komt al in beeld tijdens
gesprekken met ouders in groep 7. In groep 8 is er een voorlichtingsavond en organiseren de scholen voor
voortgezet onderwijs hun open dagen. Tijdens deze voorlichtingsavonden wordt informatie gegeven over de
overstap naar het voortgezet onderwijs en over de mogelijkheden van de diverse schooltypen (vmbo, havo,
vwo, etc.).
Datum, tijd en plaats van de voorlichtingsavonden worden tijdig bekendgemaakt.

Schoolkeuze
Het is een belangrijk moment voor de leerlingen van groep 8 als de keuze voor het voortgezet onderwijs
gemaakt wordt. Deze keuze komt in goed overleg tussen onze medewerkers en ouders tot stand, waarbij
door de leerkracht van groep 8 en de leiding een schooladvies wordt gegeven.
Criteria om de schoolkeuze te bepalen zijn:






De resultaten van acht jaar onderwijs, vastgelegd in een leerlingvolgsysteem (ParnasSys).
Het rapport met de meest actuele resultaten
Aandachtspunten betreffende onder andere huiswerkhouding, gedrag en motivatie.
Het overleg met leerkrachten van groep 6, 7, 8, directie, bouwleider/teamleider en intern begeleider.
De wens van de leerling en zijn ouder(s).

Schoolkeuzetraject
Het voortgezet onderwijs bestaat uit verschillende onderwijstypen die zijn onderverdeeld in vmbo, havo
en vwo (atheneum en gymnasium). Het vmbo bestaat uit verschillende niveaus: beroeps
onderwijs, kadergericht onderwijs, gemengd/theoretisch onderwijs, en theoretisch onderwijs. Daarnaast
is er binnen het vmbo de mogelijkheid van extra begeleiding in de vorm
van leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo).

Groep 7
Maart
Indicatie schooladvies, toegelicht in gesprek met ouders en leerkracht(en). Het advies wordt gebaseerd
op de bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. Al deze
gegevens worden vastgelegd in het ‘notatieformulier schoolkeuze’. De indicatie wordt besproken met de
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leerkracht(en) van groep 7, de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en eventueel ook een lid
van de directie.
Het voorlopig advies wordt voor gezien ondertekend door ouders. In november groep 8 wordt het advies
nogmaals overwogen en besproken met ouders. Mochten er toch (significante) veranderingen
aangebracht worden in het advies, dan wordt dit weer met ouders gecommuniceerd middels het gesprek
in november en een brief die voor gezien ondertekend dient te worden1.

Groep 8










September
Tijdens de informatieavond wordt uitleg gegeven over de vormen van voortgezet onderwijs en de
verwijzingsprocedure. In november wordt een voorlopig advies uitgebracht over het
vervolgonderwijs dat mogelijk voor een kind geschikt is. Het advies wordt gebaseerd op de
bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten.
Oktober/november
Afname Drempelonderzoek.
November
Op de spreekavond wordt een voorlopig advies uitgebracht over het vervolgonderwijs dat
mogelijk voor een kind geschikt is. Het advies wordt gebaseerd op de bevindingen van de
leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. Het formulier ‘notatieformulier
schoolkeuze’ dat in groep 7 al gebruikt werd, is dan aangevuld met de beschikbare gegevens van
groep 8.
Voorlichtingsavond op het Develsteincollege voor ouders/verzorgers. Informatiemarkt op het
Walburgcollege voor ouders/verzorgers en kinderen. Voorlichtingsavonden over het voortgezet
onderwijs in Alblasserdam.
Januari/februari
Open huis op het Develsteincollege en het Walburgcollege, LOC@Zwijndrechtse Waard in
Zwijndrecht. Ouders/verzorgers kunnen met de kinderen de gebouwen en een aantal lessen of
informatiestands bekijken. Groep 8 bezoekt diverse scholen van het voortgezet onderwijs in de
regio om een beeld te krijgen van deze scholen en eventueel voorbeeldlessen te volgen.
Februari
De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een definitief schooladviesgesprek met de
leerkracht van groep 8, de directeur en/of teamleider. Het advies wordt gebaseerd op de
bevindingen van de leerkracht(en), de Cito-gegevens uit ParnasSys en de rapporten. De data zijn
opgenomen in de kalender die ouders aan het begin van het cursusjaar krijgen.
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Als er een geheel ander advies gegeven wordt. Voorbeeld: v.a. was VMBO-T, na aantal maanden zien leerkrachten dat leerling afzakt
naar VMBO-KB niveau. Wanneer er enkel een andere brugklas geadviseerd wordt, gaat hier geen brief over uit. Het gaat om het
enkelvoudige advies.
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Maart
Het kindcentrum vult het onderwijskundig rapport (okr) in via de website onderwijstransparant.nl
(OT) en verzorgt vóór half maart de aanmelding.
Afname centrale eindtoets, het resultaat wordt ingevoerd in Parnassys. Wanneer de eindtoets een
hogere score laat zien dan het oorspronkelijke schooladvies, wordt dit advies in eerste instantie
met de leerkrachten groep 8, de intern begeleider en eventueel een lid van de directie besproken
en vervolgens met ouders heroverwogen. De resultaten worden besproken en er wordt gekeken
of bijstellen gewenst is. Dit proces wordt ook genoteerd in Parnassys.
Mei
De toelatingscommissie (van het voortgezet onderwijs) deelt mee tot welke vorm van voortgezet
onderwijs de kinderen zijn toegelaten.
Juni
Kinderen bezoeken een introductiemiddag op de school voor voortgezet onderwijs. Voor
ouders/verzorgers is op enkele scholen een kennismakingsmoment.
Augustus (nieuwe onderwijsjaar)
Kinderen starten op hun nieuwe school.
Oktober (nieuwe onderwijsjaar)
De leerkrachten van groep 8 hebben een gesprek met de mentoren van het voortgezet onderwijs
over de leerlingen die bij hen zijn ingedeeld.
Leerkracht legt elk jaar bij het VO de vraag neer of het advies kloppend was. Wanneer dit niet
mocht kloppen met de bevindingen van het VO, dan wordt daarvan notitie gemaakt in Parnassys.

Voortgang rapportage voortgezet onderwijs
Jaarlijks ontvangt het kindcentrum de eindrapportages van leerlingen die bij hen onderwijs hebben
gevolgd. Dit gebeurt tot en met het tweede schooljaar VO.

Drempelonderzoek
Bij kinderen waarbij getwijfeld wordt aan het advies of kinderen waarbij aanspraak gemaakt zou kunnen
worden op LWOO, wordt het Drempelonderzoek afgenomen.
Dit onderzoek wordt in oktober/november afgenomen. Indien de omstandigheden erom vragen, kan het
incidenteel bij een volledige groep afgenomen worden. De uitslagen van deze toets worden in een dichte
envelop meegegeven met de leerling zodat deze samen met ouders/verzorgers geopend kan worden. De
resultaten van de toets worden in OT opgeslagen. De uitslag wordt tijdens het oudergesprek in november
besproken en wordt ook meegenomen in de advisering.

Lwoo
Voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) komen alleen kinderen in aanmerking met een
leerachterstand. Er wordt aan de hand van toetsen (Drempelonderzoek of M8 cito) nagegaan hoever de
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leerling is in zijn ontwikkeling. Het gaat hier om de leerprestaties van de leerlingen op vier gebieden:
technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen. De leerling moet voor een positieve
indicatie een leerachterstand van 25% of hoger hebben op minimaal twee van de vier gebieden, minimaal
één van de twee domeinen moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreffen. De mate van
leerachterstand die vereist is, verschilt voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. Er
wordt uitgegaan van de relatieve leerachterstand. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met
situaties waarbij een leerling is blijven zitten en met het moment waarop de leerling wordt getoetst. De
Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) bepaalt of een kind een beschikking krijgt
om geplaatst te worden op een school voor lwoo. In Zwijndrecht wordt dit type onderwijs aangeboden
door het Develsteincollege en het Walburgcollege.
Bij de begeleiding van kinderen die een lwoo-advies krijgen, gelden de hieronder genoemde afspraken.

Procedure plaatsing lwoo:
 Oktober/november
Leerlingen, van wie er vanuit het leerlingvolgsysteem aanwijzingen zijn dat zij aanspraak kunnen
maken op LWOO, maken het Drempelonderzoek. Op grond van dit onderzoek wordt bepaald of
een kind in aanmerking komt voor een vervolgonderzoek. Tevens zijn er in deze periode
gesprekken met ouders/verzorgers van de betrokken leerlingen over een eventuele aanmelding
voor lwoo.
 November
Tijdens de gespreksavond wordt een voorlopig advies uitgebracht over de brugklas die mogelijk
geschikt is. De basis hiervoor is het leerlingonderwijsvolgsysteem.
 December
Na overleg met de ouders/verzorgers wordt de betrokken leerling aangemeld bij de Advies- en
Toewijzingcommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO)
 De ouders/verzorgers van de kinderen ontvangen een voorlopig schooladvies. AT-VO geeft de
eventuele beschikking af.
 Februari/Maart
Definitief adviesgesprek met ouders/verzorgers en leerling.
 Maart
Aanmelding voor lwoo op een school voor voortgezet onderwijs.
 Mei
Plaatsing in een klas voor lwoo.
 Juni
Kennismakingsbezoek met de nieuwe klas.
 Augustus nieuwe onderwijsjaar
Kinderen starten op hun nieuwe school.
 Oktober nieuwe onderwijsjaar
De leerkrachten van groep 8 hebben een gesprek met de mentoren van het voortgezet onderwijs
over de leerlingen die bij hen zijn ingedeeld.
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OPP / speciale ondersteuningsbehoefte
Voor kinderen met speciale ondersteuningsbehoefte is het belangrijk dat zij tijdig in beeld zijn bij het
Samenwerkingsverband om ervoor te zorgen dat zij een goede overstap kunnen maken. Dit geldt in de
volgende gevallen:
 Kinderen met een OPP
 Kinderen met een complexe hulpvraag (specifieke ondersteuning is waarschijnlijk nodig of overleg
in breder verband is wenselijk)
 Kinderen die (vermoedelijk) naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs gaan.
Het is de bedoeling dat er voor deze kinderen voor 1 november van het lopende schooljaar aan te melden
door het zorgaanmeldformulier in Onderwijs Transparant in te vullen. Ouders zijn hiervan op de hoogte
gesteld en hebben toestemming gegeven. Na beoordeling van het dossier wordt door ATVO een advies
geformuleerd. Dit is terug te vinden in het uitslagformulier van Onderwijs Transparant (toegevoegd als
pdf-bijlage bij het betreffende leerlingdossier).

Eindtoets
Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle kinderen in groep 8 verplicht een eindtoets. De overheid biedt de
centrale eindtoets aan. Kindcentra kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets die door de minister is
toegelaten.
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