
Tijdpad proces PO-VO 

 

 Wettelijk verplicht 

 Advies vanuit bestuur 

 Facultatief aan school 

 Specifiek proces voor PRO 
aanvraag 

 

Tijdpad/Deadline: Omschrijving: Uitvoering bestuur: PO VO Extra informatie / toelichting: 
April Aanvragen NSCCT / ADIT testen in groep 7 voor leerlingen die mogelijk een 

PRO verwijzing ontvangen. 
Intelligentietest aanvragen en uitvoeren ter 
onderbouwing van PRO verwijzing. 

X  NIO kan via SWV aangevraagd worden. Overige testen kunnen door 
school zelf aangevraagd worden. 

April – Mei Afname entreetoets groep 7  X   

Juni Formulering voorlopig schooladvies MOVARE: 
- Gesprek met ouders over 1e advies ten 

aanzien van vervolgonderwijs 

X   

Augustus – november PO verzorgt 1e aanzet voor dossierverzameling. (bestanden op orde, IB 
gesprekken, algemene ouderavond VO etc.) 

MOVARE: 
- Notities dienen op orde te zijn: 

o Uitstroomprofiel 
o Compenserende factoren 
o Belemmerende factoren 
o Onderwijsondersteuningsbehoeften 

X   

Augustus – oktober Informatieavonden Voortgezet onderwijs  X  Leerkrachten groep 7 & 8 verzorgen informatieavonden voor ouders waar 
de structuur van het VO wordt toegelicht, de totstandkoming van het 
advies nogmaals wordt besproken en het tijdpad inzichtelijk gemaakt 
wordt. 

November – december Verstrekken van algemene informatie aangaande meeloopdagen / open 
dagen / info-avonden etc. 

  X Website www.parkstadscholen.nl als uitgangspunt gebruiken. 

November – december Voorlopig advies 
Dit wordt besproken door werkgroep PO-VO uitstroom – veelal 
schooldirectie, IB en groepsleerkracht. 

MOVARE: 
De onafhankelijke gegevens vanuit CITO (M6 tot E7), 
vooruitgang in methode gebonden toetsen, sociale 
competenties en vaardigheden en de werkhouding 
van de leerling worden besproken. In het gesprek 
wordt vooruitgekeken naar 
een voorlopig uitstroomniveau. Verwachtingen van 
ouders/verzorgers worden afgestemd. De leerling 
kenmerken van een leerling worden vastgelegd 
in ParnasSys onder de notitie uitstroomprofiel met de 
onderdelen: leerrendementen, mogelijkheden en 
sociale emotionele ontwikkeling en werkhouding. 
Hierbij worden termen gebruikt als “Beweegt zicht in 
de richting van…”.   

X   

Januari Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de CITO LOVS-toetsen voor 
midden (Medio) leerjaar 8.   

 X   

Februari / Maart Adviesgesprekken met ouders MOVARE:  
De behaalde opbrengsten worden door de 
leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de Intern begeleider 
en de directeur bestudeerd en besproken. Er wordt 
gezamenlijk een eindadvies geformuleerd: Het 
(eind)advies wordt gegeven voor 1 maart. Dit advies 
wordt genoteerd in ParnasSys.  Nadat het dossier is 
opgemaakt wordt het voorlopige advies definitief. De 
leerkracht maakt voor elke leerling een OSO. Digitaal 
overstap dossier. Het voorlopig advies wordt 

X  • PO vraagt aan ouders toestemming voor overdracht van 
gegevens aan het VO. 

• PO doorloopt het hele OSO dossier met ouders alvorens dit 
doorgestuurd wordt. 

http://www.parkstadscholen.nl/


vastgesteld door gebruik te maken van het preadvies, 
het CITO LOVS en de gegevens uit ParnasSys.   
  

Februari / Maart Aanleveren toetsgegevens afgelopen 3 jaar MOVARE: 
Standaard worden geen toetsgegevens meer 
verstuurd, behoudens de eindtoetsgegevens. 
Indien toetsgegevens noodzakelijk zijn dan wordt aan 
ouders toestemming gevraagd voor overdracht. 

X  • Expliciet toestemming vragen voor overdracht van aanvullende 
gegevens. 

• Voor praktijkonderwijs zijn de didactische gegevens van de 
laatste 3 schooljaren verplicht om aan te leveren bij de aanvraag 
van een praktijkschoolbeschikking. 

Vóór 1 maart Definitief schooladvies VO naar ouders Voor 1 maart moet duidelijk zijn op welke school de 
leerling terecht kan. 

X  • Advies wordt vastgelegd in het digitale dossier.  
• Ouders ontvangen een aanmeldformulier voor het VO. Ouders kunnen 
een afschrift ontvangen van het OSO dossier wat overgedragen wordt aan 
het VO. 
• Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd.  
Bij een leerling die volledig binnen de wettelijke criteria van PRO valt, mag 
een vmbo school de leerling afwijzen en kan het SWV een pro-beschikking 
afgeven. 
 

Vóór 15 maart Uiterlijke inschrijving  (aanmelding) door ouders bij het VO Bij voorkeur digitale inschrijving, anders op basis van 
generiek aanmeldformulier. 

 X De (digitale) inschrijving (aanmelding)  vindt plaats voor 1 maart. De 
ouders/verzorgers ontvangen een e-mailbericht van de VO-scholen ter 
bevestiging van de inschrijving.   (Aanmelding) 

Tussen 1 maart – 21 
maart 

Overdracht OSO dossiers MOVARE: 
- NAW gegevens 
- Advies van de basisschool 
- Notities: 

o Uitstroomprofiel 
o Compenserende factoren 
o Belemmerende factoren 
o Onderwijsondersteuningsbehoefte 
o Voor PRO: IQ gegevens en 3 jaar 

didactische gegevens 
 

-  

X X  

Voor 22 maart School levert indicatie van aantallen aan bij VO. MOVARE: 
Bovenschools wordt een lijst gegenereerd die 
aangeeft hoeveel leerlingen per schoollocatie 
uitstromen.  

X  De lijst geeft inzicht in de te verwachten aantal leerlingen en te 
verwachten OSO dossiers. 

Tussen 22 maart – 24 
april 

Aanleveren additionele gegevens   X Mocht een VO school onvoldoende gegevens ontvangen dan kunnen zij 
additionele gegevens bij het PO opvragen (bijvoorbeeld toetsgegevens). 
Het VO dient bij ouders hier een toestemmingsverklaring te laten 
ondertekenen. Deze dient overhandigd te worden aan het PO.  
PO levert binnen 1 week na ontvangst van de toestemmingsverklaring de 
additionele gegevens. (Niet nodig voor PRO, daar dit eerder is 
aangeleverd.) 

Voor 24 april 
(binnen 6 weken na 
aanmelding door ouders) 

Terugkoppeling door VO naar basisschool dat leerling is aangemeld en 
toegelaten.  
 

  X Op het moment dat een basisschool van twee VO-scholen het verzoek 
krijgt om informatie, gaat de basisschool bij de ouders na welke VO-
school de voorkeur heeft. Naar deze school worden de gegevens als 
eerste overgedragen. Binnen de OSOmodule van het 
administratiesysteem kan het overstapdossier namelijk maar voor één 
school tegelijk worden klaargezet. De basisschool koppelt dit terug aan de 
VOscholen.  
 

April / Mei Afname eindtoets voor PO MOVARE: 
Scholen nemen de (adaptieve) eindtoets af met 
gebruik van geaccrediteerde digitale toetsen. 

X  Alle schoolverlaters in het primair onderwijs maken een eindtoets taal en 
rekenen. Een school mag de volgende groepen vrijstellen van deelname 
aan de eindtoets:  
- zeer moeilijk lerende leerlingen;  



- meervoudig gehandicapte leerlingen;  
- leerlingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal 
onvoldoende beheersen.  
 

Zo snel mogelijk na 
uitslag eindtoets – 
uiterlijk 25 mei 

Uitslag van de verplichte eindtoets opnemen in dossier leerling 
Heroverweging advies VO. Indien van toepassing: gesprek met ouders 
inplannen. 

MOVARE: 
N.a.v. de resultaten van de eindtoets kunnen er 
oudergesprekken plaatsvinden met mogelijk een 
bijstelling of aanpassing van het uitstroomadvies in 
OSO.   
Resultaten van de eindtoets moeten geïmporteerd 
worden in ParnasSys. 
Bij herzien advies beargumenteerd de 
groepsleerkracht in ParnasSys de reden van 
heroverweging. 
 

X  Mochten de resultaten van de verplichte eindtoets hoger uitvallen dan 
het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies 
heroverwegen.  
• De heroverweging kan leiden tot een wijziging van het schooladvies (dit 
ook melden aan betrokken VO-school), maar er kan ook worden besloten 
dat wordt afgeweken van het toetsadvies.  
• Het betrekken van de VO-school waarbij de leerling is aangemeld is 
wenselijk.  
• Valt het resultaat van de verplichte eindtoets lager uit dan het eerder 
gegeven schooladvies, dan mag de school dit advies niet aanpassen.  
• Maakt een leerling een (naar boven) bijgesteld advies niet waar, dan 
heeft dit geen nadelige gevolgen voor het onderbouwrendement van het 
VO. De inspectie baseert zich bij de berekening van het onder-
bouwrendement op het oorspronkelijke advies van de basisschool (en dus 
niet op het naar boven bijgestelde advies) 
 

Uiterlijk 25 mei  • PO meldt bijgesteld advies (bij voorkeur telefonisch) aan de 
leerlingadministratie bij VO-school van eerste voorkeur.  
• PO zet de gegevens van de verplichte eindtoets van alle leerlingen klaar 
in OSO.  
• Bij herzien advies zet PO herzien advies ook klaar in OSO. 
 

 X  Let op: als leerlingen worden aangemeld op een andere school op basis 
van bijgesteld advies, dient het PO opnieuw het overstapdossier (via OSO) 
over te dragen naar de nieuwe school.  
 

Mei /Juni Warme overdracht PO – VO Er vindt een warme overdracht plaats tussen de 
brugklascoördinator en de leerkracht. 
Het ParnasSys dossier is de leidraad tijdens het 
gesprek. Tenslotte worden de dossiers afgerond en 
gesloten.   

X X PRO: Warme overdracht wordt door PPL geïnitieerd.  
 

Begin juni Plaatsing   X Leerlingen worden conform het basisschooladvies in het voortgezet 
onderwijs definitief geplaatst:  
• VO-scholen mogen leerlingen desgewenst hoger plaatsen dan het 
advies van de basisschool;  
• Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders en leerling 
zelf; (tenzij er een PRO-beschikking wordt afgegeven) 
• Ouders van leerlingen met een bijgesteld basisschooladvies worden 
verzocht zich uiterlijk begin juni te melden bij het VO. 
 

Uiterlijk 30 juni Inschrijfbewijs daarna uitschrijfbewijs 
 
 

MOVARE: 
Binnen ParnasSys wordt het uitschrijfbewijs per school 
gegenereerd. Vervolgens via versleutelde mail 
verstuurd naar het VO 

X X VO-school verstuurt inschrijfbewijs naar po-school. Dit kan per post of 
versleuteld per mail, kan (nog) niet via OSO. Na ontvangst van het 
inschrijfbewijs kan po-school uitschrijfbewijs aan vo-school sturen. Dit kan 
wel via OSO.  
 

1 juli Uiterlijke datum voor PRO beschikking door SWV (meestal eerder)   X PRO laat meestal veel eerder aan de PO scholen weten wanneer een PRO 
beschikking is afgegeven. Deze datum is de “harde” datum dat een PRO 
beschikking door het SWV moet zijn toegekend of afgewezen. 

Na 3 jaar Terugkoppeling VO advies – afstroom / opstroom MOVARE: 
DUO Export VO advies dient door school geïmporteerd 
te worden in ParnasSys.  

X   

 


