
 
Notitie Kansrijk adviseren, kansrijk ontvangen en begeleiden 

INLEIDING  

De adviesprocedure binnen MOVARE is wat kwaliteit betreft al een tijd in ontwikkeling. Het 

afgelopen schooljaar heeft de adviesprocedure op schoolniveau en bovenschools al een kind- en 

ontwikkelgericht karakter gekregen door enerzijds op tijd te beginnen met het uitstroomprofiel, 

gesprekken met andere onderwijsprofessionals aan te gaan en anderzijds op tijd het gesprek aan te 

gaan met ouders/verzorgers en leerlingen over hun ambities. Daarnaast levert MOVARE het 

onderwijskundig rapport op een eenduidige manier aan via OSO aan het VO. Het schooladvies is dus 

in de meeste gevallen geen verrassing in het laatste leerjaar. Het grootste deel van onze scholen, 

circa 90%, geeft aan weinig tot geen zorgen te hebben om kansrijk te adviseren. Voor die situaties 

waarin er toch twijfels zijn met betrekking tot het schooladvies, staan hieronder enkele 

handreikingen die helpend kunnen zijn bij het afsluiten van de schoolloopbaan voor onze 

schoolverlaters.  

Kansrijk adviseren PO 

• Heb optimistische en realistische verwachtingen. Spreek deze uit en leg deze vast in het 

onderwijskundig rapport voor het VO.  

• Bied alle leerlingen uitdaging.  

• Adviseer niet actueel maar potentieel, ga uit van de gehele groeilijn en de voorspellende 

waarde tot en met M7.  

• Stem indien nodig het schooladvies opnieuw af met collega’s of laat een neutrale 

onderwijsprofessional de gegevens bekijken en je ondersteunen.  

• Beschrijf je schooladvies kort, objectief en zoveel mogelijk in samenhang op basis van 

meerdere data en observaties. De didactische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en 

leerlingkenmerken. Gebruik hiervoor data uit je LVS, methodetoetsen en informatie uit 

vorige schooljaren zoals de 4 ParnasSys-notities Compenserende en Belemmerende factoren, 

Uitstroomprofiel waar andere collega’s hun advies al vastlegden en Onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften.  

• Geef meervoudige adviezen. Dit sluit aan bij het advies van de inspectie van het onderwijs en 

de eindtoetsresultaten die ook meervoudig van aard zijn. Bij meervoudige adviezen ga je uit 

van het eerstgenoemd advies en zie je ontwikkelkansen in de richting van het volgend 

genoemde advies.  

• Kijk voor meer inzichten het MOVARE webinar terug van 27 januari 2021.  

• Het schooladvies mag in een enkel geval tot en met 15 maart worden uitgesteld om nog data 

te verzamelen en gesprekken te organiseren, zie de berichtgeving van de PO-raad.  

• Gebruik meer data als aanvullende onderbouwing bijv. ADIT, NIO etc. 

LEERLINGSVOLGSYSTEEM 

• M8-toetsen worden nadrukkelijk niet ingezet voor de advisering van leerlingen. Leerlingen 

hebben zich, ondanks alle inspanningen van leerkrachten om afstandsonderwijs goed te 

organiseren, anders ontwikkeld dan dat zij onderwijs op locatie hadden ontvangen.  

• Indien er M8-toetsen afgenomen worden, zijn die van diagnostische aard. Ze kunnen ter 

ondersteuning dienen om je onderwijs af te stemmen op ondersteuning en uitdaging tot 

einde schooljaar en om je afstandsonderwijs te evalueren.  

https://www.youtube.com/watch?v=7hxF5_S0oBk&feature=youtu.be
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/deadline-vaststellen-schooladvies-uitgesteld-naar-15-maart


 
• M-toetsen kunnen nog tot en met 31 maart afgenomen worden, de toetsleverancier levert 

een aangepaste normering. Lees hierover op de website van je toetsleverancier zoals CITO.  

• Toetsen van het LVS mogen niet thuis afgenomen worden.  

• In lijn met het advies van OCW worden toetsen afgenomen 1 à 2 weken na heropening.  

EINDTOETS  

• Ten aanzien van het afnemen van de eindtoets volgen wij de landelijke ontwikkelingen.  

• Wij zien de eindtoets als een kansvergroter voor leerlingen. Een schooladvies dient namelijk 

heroverwogen te worden als het eindtoetsadvies hoger is dan het gegeven schooladvies. We 

zien binnen MOVARE dat over drie schooljaren gemiddeld 5% van de leerlingen – na overleg 

met ouder en kind - een bijgesteld schooladvies krijgt na heroverweging.   

• Benieuwd hoe het schooladvies zich verhoudt tot de eindtoetsscore die jouw leerlingen 

krijgen? Hoeveel adviezen moesten er binnen jouw school in eerdere schooljaren worden 

heroverwogen? In ParnasSys Ultimview en Vensters PO vind je alle gegevens op een rij. 

• Over het thema Heroverwegen en bijstellen van schooladviezen organiseren we eind april 

een MOVARE-webinar. Een uitnodiging hiervoor wordt via het bestuursjournaal verspreid. 

Kansrijk ontvangen en begeleiden VO 

LVS  

• De LVS-toetsen die nog afgenomen worden tot uiterlijk 31 maart zijn van diagnostische aard 

en kunnen dienen om in de warme overdracht met het VO te bespreken.  

CONTACT  

• Op basis van de gesprekken die op bestuurlijk niveau hebben plaatsgevonden is er, net als 

altijd, vertrouwen dat de VO-scholen onze leerlingen kansrijk ontvangen en begeleiden 

• Onze onderwijskundige rapporten zullen zoals besproken middels OSO tussen 1 en 21 maart 

aangeleverd worden aan de betreffende VO-school. Let dus op bij leerlingen die je pas 15 

maart van een definitief schooladvies gaat voorzien dat de aanlevering van OSO op de 

betreffende VO-school op tijd plaatsvindt.  

• Er vindt met het VO warme overdracht plaats met aandacht voor kansrijk ontvangen.  

• Er worden gesprekken gepland met enkele professionals uit het VO in onze regio.  

VERVOLGSUCCES EN DOORSTROOM VO  

• Na schooljaar 2023-2024 zal helder worden in welke type onderwijssoort deze leerlingen in 

leerjaar 3 doorstromen. Deze gegevens ontvangen wij van DUO en zullen bron zijn van onze 

evaluatie betreffende de huidige groep leerlingen en onze kansrijke schooladviezen.  

• Over het thema Vervolgsucces en doorstroom VO organiseren we eind mei een MOVARE-

webinar. Een uitnodiging hiervoor wordt via het bestuursjournaal verspreid. 

Onze leerlingen verdienen een goede en passende start op het VO. Deze notitie wordt daarom 

gedeeld met al onze PO-scholen en de VO-scholen in onze regio.  

College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE  
Ryszard Kruszel en Kiki Huijnen-Becks  
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cito.nl%2Fonderwijs%2Fprimair-onderwijs%2Fcoronavirus-ondersteuning-onderwijs&data=04%7C01%7C%7C02ff766917294cae23a208d8c314992d%7Ccba538ad79424dd48b292d58b5662fca%7C1%7C0%7C637473840515786106%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d25LQDuQxOLg1HkrJ6mwNWy6tZmozPDzT6T2itz6aVc%3D&reserved=0

