
Informatie over de stap 
van groep 8 naar het VO



Wat staat er te wachten?

• Overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

• Typen voortgezet onderwijs

• Van advies naar aanmelding

• Een VO school kiezen



Van basisschool naar VO

Een nieuwe stap, nieuwe omgeving, nieuwe ervaringen…

• Huiswerk

• Nieuwe vakken

• Verschillende docenten

• Verschillende lokalen

• Nieuwe groep

• De jongste in school



Typen VO



VMBO

4 leerwegen



VMBO

VMBO theoretische leerweg/MAVO:

• 4-jarige opleiding

• Doorstroom naar MBO of HAVO

3e en 4e jaar: kiezen uit 4 profielen

• Techniek

• Zorg en welzijn

• Economie

• Groen



VMBO
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
• 4-jarige opleiding

• Doorstroom naar MBO

3e en 4e jaar: beroepsgerichte profielen



VMBO
Iedere VMBO school in de regio biedt bepaalde profielen aan. 

Advies: let hierop bij de keuze van een school!



HAVO/VWO
HAVO 5 jaar / VWO 6 jaar
• Theoretische vakken

• Zelfstandig werken / onderzoeken

Bovenbouw: keuze uit 4 profielen:

(op alle scholen)



Scholen in Nieuwegein e.o.

• Anna van Rijn college (openbare school voor MAVO - VWO)

• Baanbreker (voor praktijkonderwijs)

• Cals college (katholieke school voor VMBO-VWO in IJsselstein en 

Nieuwegein)

• CGU (christelijk Gymnasium Utrecht)

• De Heemlanden (oecumenische school voor HAVO-VWO in Houten)

• Het Houtens (openbare school voor VMBO en MAVO in Houten)

• Oosterlicht college (christelijke school voor VMBO - VWO in Nieuwegein 

en Vianen)

• De Passie (evangelische school voor VMBO-TL - VWO in Utrecht)

• Yuverta (voorheen Wellantcollege) (openbare school voor VMBO in o.a. 

Houten, Montfoort en Utrecht)



Hoe kiezen?

• Voorlichting basisschool

• Sites van de VO-scholen bekijken

• Voorlichtingsavonden bezoeken

• Proeflessen

• Open dagen

• Opbrengsten (scholen op de kaart)



Hoe kiezen?

• Niveau

• Identiteit

• Profilering

• Sfeer

• Bereikbaarheid

• Grootte

• Homogeen / Dakpan?

Hoe is de begeleiding/ondersteuning?

• Extra vakbegeleiding

• Faalangstreductietraining

• Remedial teaching (dyslexie / 

dyscalculie / LWOO)

• Huiswerkbegeleiding



Van (voorlopig) advies naar aanmelding 

Voorlopig advies eind vorig schooljaar

De school heeft een voorlopig advies gegeven, zodat ouders en 

leerlingen weten welke scholen / open dagen zij kunnen bezoeken, 

als voorbereiding op de schoolkeus. 

Het onderwijstype wat wordt aangegeven, is volgens onze informatie 

minimaal haalbaar voor de leerling.

Het voorlopig advies is geen definitief advies. 

Hiervoor ontbreken nog wat gegevens. 

Aan het voorlopig advies kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het dient als indicatie.



Voorlopig advies
• Kindkenmerken

✔ Inzet/tempo/doorzettingsvermogen

✔ Zelfbeeld

✔ Interesse / motivatie

✔ Huiswerk-attitude

✔ Probleemoplossend vermogen

✔ Concentratie

✔ Zelfstandigheid / werkhouding

• CITO LOVS begrijpend lezen en rekenen/wiskunde groep 6+7
✔ Ontwikkelingsperspectief

✔ Vaardigheidsscores

• Overige LOVS toetsen groep 6+7

• Methodetoetsen

U heeft eind vorig schooljaar het voorlopig advies gekregen.



Van advies naar aanmelding

Oktober 2022:

• 1e informatie over procedures en aanmelding (voor 

leerkrachten)

• Info voor ouders (digitaal) en op onze website



Van advies naar aanmelding

Nov/dec 2022:

• Leerlingen met advies LWOO 🡪 Start OKR en aanmelden 

school VO

November-februari 2022-2023:

• Open dagen

• Leerkracht vult OKR in (afstemming met IB-er)



Leerwegondersteuning

• Als wij menen dat een leerling extra ondersteuning nodig 

heeft in het VMBO, dan kunnen we LWOO aanvragen.

• De gesprekken met ouders en leerlingen 

die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO, 

zijn gevoerd of worden z.s.m. gevoerd. 

• Wij begeleiden ouders bij alle stappen in dit traject

Meer info over leerwegondersteuning in POVO brochure 

hfdst. 4, ook over o.a. meer- en hoogbegaafdenonderwijs.



Van advies naar aanmelding
Januari 2023:

• Afname CITO M toetsen (leerling in beeld)

• School stelt definitief advies op

Definitief advies:

• Resultaten CITO M8 toetsen vergelijken met resultaten groep  6 en 7

• Ervaringen groep 8 t/m januari

• Leerkracht, IB-er en directie stellen definitief advies vast

• We bespreken dit advies tijdens adviesgesprekken in februari

• Een definitief advies is bindend (VO neemt dit over, advies

• geeft recht op toelating tot de daarbij behorende schoolsoort).



Van advies naar aanmelding

Februari/maart 2023:

• Begin feb: lln. krijgen portfolio

• Adviesgesprekken (voor 1 maart)
• Definitief advies

• Uitleg vervolg procedure aanmelding V.O.

• Bespreken OKR 

• Ouders krijgen OKR ter controle en ondertekening

• Vragen/opmerkingen n.a.v. portfolio

• Digitale aanmelding (door school)

• Aanmeldformulier naar ouders



Van advies naar aanmelding

Maart 2023:

• Voor 14 maart moeten ouders aanmeldformulier ondertekend 

en met bijlagen opsturen naar de school van aanmelding!

Advies van ons: breng het naar deze school!

Berichten over plaatsing of niet plaatsing worden 31 maart 2023 

verstuurd.

Er kan geloot worden!



Centrale eindtoets

• Verplichte eindtoets april (2 dagen)

• Data: 18 en 19 april 2023

• We doen de digitale adaptieve versie

• www.centraleeindtoetspo.nl

• Advies van de basisschool is leidend

• Voordat uitslag eindtoets bekend is, is bekend waar uw 

zoon/dochter geplaatst is.

• Heroverweging schooladvies alleen mogelijk als resultaat 

eindtoets veel beter is dan verwacht. (Is resultaat minder goed 

dan verwacht, dan wordt schooladvies niet aangepast).

http://www.centraleeindtoetspo.nl/


Belangrijkste data



Vragen

U kunt altijd voor vragen bij ons terecht!



Succes bij de keuze!


