
INFORMATIEAVOND VO BOVENBOUW 



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



Inhoud
Tijdpad overstap naar VO 

Groep 7: 
- Intelligentieonderzoek
- Didactische toetsen
- Pre advies 
- Verschillende onderwijstypen

Groep 8 : 
- didactische toetsen
- IZC schoolverlaters 
- Definitief advies 
- Aanmeldprocedure
- Eindtoets 2021
- Uitwisselingsmarkt 



Tijdspad 



Groep 7 



Intelligentieonderzoek 
Intelligentieonderzoek op SBO Het Avontuur 

• NIO 2018 (groepsgewijs): 

- Groepsgewijs (17 mei) 

- Kleine groep (nader te bepalen) 

• WISC-V ( individueel) 

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



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 de E5 en M7) 



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.



Synoniemen



Getallen



Analogieën



Rekenen



Uitslagen



Categorieën 





NIO 2018
Bij het rapportgesprek in februari 2021 krijgt u mee: 

• informatiebrief over IQ onderzoek 

• toestemmingsbrief IQ onderzoek. 
uitleg aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek.

Graag de toestemmingsbrief vóór 19 februari 2021 
(voorjaarsvakantie) weer inleveren. 



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 2021 – Pre advies groep 7 2021 



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 



De grote sprong

Bovo: een initiatief van de schoolbesturen voor primair en voortgezet 
onderwijs in de regio Haaglanden. 

Bovo-proceduren: Verzorgt de overgang van primair onderwijs naar 
het voortgezet onderwijs in Den Haag, Leischedam-Voorburg en 
Rijswijk 



Uitstroom naar het VO

PO sbobo so

VO PrO vmbo
(LWOO)

havo vwo vso



Schooltypen



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).  



Voorgezet onderwijs
(vmbo, havo, vwo)

VWO

HAVO 

VMBO 



VMBO 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs



Voorgezet onderwijs
(vmbo )

BASISVAKKEN

•Nederlands 

•Engels  +  extra talen ( Frans of Duits ) 

•Rekenen en Wiskunde 

• aardrijkskunde 

•Geschiedenis 

•Biologie 

•Mens en maatschappij 

•Kunst en cultuur 

RICHTINGEN VANAF DERDE KLAS VMBO
(ELKE SCHOOL VERSCHILLEND) 

• Economie & ondernemen 

• Horeca, bakkerij en recreatie 

• zorg en welzijn 

• groen 

•Bouwen, wonen en interieur 

•Produceren, instaleren en energie

•Mobiliteit en transport 

• media, vormgeving en ICT 

•Dienstverlenging en producten



LWOO 
leerweg ondersteund 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.



VSO 
voortgezet speciaalonderwijs

•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



Groep 8 



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: 
november 2020 –Definitief advies Groep 8 2020 



IZC schoolverlaters 

Alle leerkrachten komen samen om de definitieve adviezen te 
bespreken. Wie sluiten hierbij aan; 

• De leerkrachten van groep 8 

• internbegeleider (Ineke de Water) 

• Orthopedagoog ( Jojanneke van der Linden) 

• Directie ( Wilma en Stefanie )



Definitief advies
Bestaat uit: 
• Mening van de basisschool 

Het onderwijsniveau 

Het functioneren door de jaren heen 

sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Onafhankelijke toets- en testgegevens 

Cito toetsen en IQ onderzoek 

Datum 7 december vanaf 12:00 
Leerlingen zijn vanaf 12:00 vrij. U krijgt een tijd waarop u aanwezig moet zijn samen met uw 
zoon/dochter 





Aanmelding tijdpad
Maand Actie 

Januari Schoolbezoeken verschillende data. 
Praktijk en VMBO scholen. 

22 tot 29 januari Inzage Onderwijskundig rapport (OKR) 

Februari Inschrijvingen eerste ronde: 
6 tot 19 februari 2021

Maart Eind maart krijgt u via de online berichtgeving te 
horen of u zoon/dochter is aangenomen. 

April Inschrijving tweede ronde: 
6 tot 17 april 2021 



Aanmeldingsprocedure 

Na het bezoek aan de opendagen en informatieavonden maakt u met 
uw zoon/dochter een top 5 van scholen.

Op vrijdag 5 februari 2021 

Komt u de code persoonlijk ophalen op school.

Deze code moet u inleveren met de gehele top 5 op 
de school van uw eerste keuze



Eindtoets 2021
Op 12 en 13 april 2021 nemen wij een eindtoets af. 

• uitslag eindtoets half mei 2021 

• Hogere uitslag  -> heroverweging aanpassing schooladvies. 



Uitwisselingsmarkt
Juni 2021 

Leerkrachten van groep 8 worden uitgenodigd door de VO scholen 
voor een warme overdracht. 

•Aanvullingen op OKR 

•Vragen van VO beantwoorden naar aanleiding van het OKR



Belangrijke punten



Belangrijke punten voor groep 8 
Maand Actie

November 2020 CITO toetsen groep 8 

December 2020 7 december, definitief schooladvies groep 8 

Januari 2021 Schoolbezoeken – top 5 samenstellen
22 tot 29 januari inzage OKR 

Februari 2021 5 februari code ophalen op school 
6 tot 19 februari inschrijven 

Maart 2021 Eind maart (rond 29 maart 2021) digitaal / brief ontvangen bevestiging van de school 
waar uw zoon/dochter is aangenomen. 
Niet aangenomen gaan wij samen kijken op welke scholen er nog plek is voor de tweede 
ronde. 

April 2021 Tweede aanmeld ronde : 6 tot 17 april 2021 
12 en 13 april eindtoets groep 8 



Belangrijke punten voor groep 7
Maand Actie

Februari Voortgangsgesprek – Ondertekenen toestemmingsformulieren 
Inleveren vóór 19 februari. 

Mei 2021 17 mei:  Groepsgewijs NIO onderzoeken groep 7 
NIO in de kleine groep : Datum komt nog

Juni 2021 8 tot 19 juni : Cito toetsen groep 7 

Eind juni, voortgangsgesprekken + Pré advies 



Vragen


