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Goed op weg naar het VO
schooljaar 2020-2021

Presentatie voor ouders/verzorgers van basisschoolverlaters
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Wat te doen vooraf 
Zet uw microfoon uit alstublieft uit. Klik op het microfoontje. 

Van: 

Naar:  

Heeft u vragen tussendoor? Verstuur uw vraag in de chat. 

Chat openen 
klik op  :  

Wij beantwoorden de vragen aan het einde van de 
presentatie
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Inhoud

• Informatie onderwijsniveau 
• Pre-advies
• Didactische toetsen en IQ 
• Volgend schooljaar 
• Formulieren
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De grote sprong

BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet 
onderwijs in de regio Haaglanden. 

BOVO-procedure: Verzorgt de overgang van het primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. 

VO

PO
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PO sbobo so

VO PrO vmbo
(LWOO)

havo vwo vso

Uitstroom naar het VO
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Schooltypen
vwo

havo

vmbo

PrO

(met of zonder LWOO)

1 jaar

2 jaar

6 jaar

4 jaar

3 jaar

5 jaar
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Praktijkonderwijs
De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig functioneren in de 
maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Praktijkschoolleerlingen met meer mogelijkheden kunnen doorstromen 
naar het MBO.

Vakken: taal, rekenen, informatiekunde, lichamelijke opvoeding. 

Daarnaast beroepsgerichte vakken gericht op bijv. magazijn- of 
vorkheftruckwerk, de horeca, de bouw en het grootwinkelbedrijf (per 
school verschillend).  
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voortgezet onderwijs

Vakken / leergebieden:

• Nederlands
• Engels
• Rekenen en Wiskunde
• Mens en Natuur
• Mens en Maatschappij
• Kunst en Cultuur
• Bewegen en Sport

(vmbo, havo, vwo)
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vmbo
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Leerwegen

Basisberoeps

Kaderberoeps

Gemengd/
Theoretisch

Afkorting

BBL

KBL

GL/TL

MBO-niveau

1 & 2

3 & 4

3 & 4

Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw)
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vmbo: sectoren
Techniek
bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, 
grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro.

Zorg en Welzijn
verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed

Economie
administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, 
consumptief-breed

Landbouw
landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed

Intersectoraal
dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, 
ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid.
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LWOO
Leerwegondersteunend onderwijs

LWOO is een extra voorziening binnen de leerwegen van het vmbo.

LWOO is bedoeld voor:
leerlingen die wel een vmbo-diploma kunnen halen, maar die hierbij 
extra ondersteuning kunnen gebruiken.
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VSO
voortgezet speciaal onderwijs 

• Samenwerkingsverband VO geeft een toelaatbaarheidsverklaring 
af.
• Vier clusters:

• cluster 1: voor visueel gehandicapte leerlingen
• cluster 2: voor auditief en communicatief gehandicapte leerling
• cluster 3: voor verstandelijk, lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerling
• cluster 4: voor leerling met ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek

• Elk cluster heeft een eigen aanmeldingsprocedure
Deze wijkt af van BOVO-procedure
• Andere formulieren
• Ander tijdpad
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Pre-advies

Bestaat uit: 

• Mening van de basisschool over
• het onderwijsniveau
• het functioneren door de jaren heen
• sociaal-emotionele ontwikkeling

• Onafhankelijke toets- en testgegevens
Cito toetsen en IQ onderzoek
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Didactische toetsen
Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. 

Soorten toetsen: 
• Cito Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (Cito LOVS)
• Afname: 
• Juni 2020 (groep 7)
• November 2020 (groep 8)
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Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek op SBO Het Avontuur:

• NIO 2018 (groepsgewijs): 

• Groepsgewijs (25 mei).

• Kleine groep (18 mei).

• WISC-V (individueel).

• Geen nieuw intelligentieonderzoek (i.v.m. recente 
gegevens).
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Waarom IQ?

• Onderbouwing schooladvies

• Praktijkonderwijs:
• IQ = < 80
• Leerachterstanden op minimaal twee vakken 

van meer dan 50% (lager dan niveau E5).

• Aanvraag LWOO:
- IQ = 75-90.

- Leerachterstanden op minimaal twee vakken 
tussen de 25-50% (tussen E5-M7 niveau).
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NIO 2018
(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

- Groepsgewijs 

- 6 onderdelen:
- Synoniemen, Analogieën en Categorieën: taalkundige kennis en 
inzicht.
- Getallen en Rekenen: rekenkundig inzicht en redeneer vermogen.
- Uitslagen: ruimtelijk inzicht.

- Totaal IQ; Verbaal IQ en Symbolisch IQ

- Dyslecten of slechtziende leerlingen.
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Synoniemen
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Getallen
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Analogieën
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Rekenen
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Uitslagen
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Categorieën
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Eindtoets 2021
Eindtoets: half april-half mei
• Uitslag eindtoets: vanaf half mei
• Hogere uitslag
• Heroverweging
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Tijdspad 
mei/juni 2020 :  
18 of 25 mei :  NIO onderzoeken 
8 t/m 19 juni : CITO toetsen 

eind juni 2020 : 
Pre-advies tijdens voortgangsgesprek

In het nieuwe schooljaar
november 2020: 
CITO toetsen voor Advies 
extra informatie bijeenkomst over aanmelding SVL.  
december 2020 : 
Schooladvies
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Formulieren
In de enveloppe in het pakket opgehaald op 6 april van uw 
zoon/dochter:

• Informatiebrief over IQ toets
• Toestemmingsbrief IQ onderzoek.

Toestemmingsbrief ondertekend inleveren (vóór 24 april):
1) Inscannen en opsturen: jvdlinden@sbohetavontuur.nl
2) In enveloppe door brievenbus t.a.v. Jojanneke van der 

Linden (orthopedagoog).
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Vragen?
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http://sbohetavontuur.nl

