
Protocol opstellen VO-advies groep 8 leerlingen  Versie 19 november 2021 

 

In de procedure onderscheiden we op hoofdlijnen 2 stappen. De eerste stap betreft het opstellen 

van het basisschooladvies. De tweede stap heeft betrekking op de vergelijking van het 

basisschooladvies met het resultaat op de digitale toets Route 8.  

 

Stappenplan opstellen basisschooladvies (BSA) 

1. Groep 6 

Bij het opstellen van het preadvies in groep 7 worden de Citotoetsen en de 

methodetoetsen vanaf groep 6 meegenomen. Naast deze toetsen zijn de werkhouding, 

motivatie en huiswerkgedrag onderdeel bij het tot stand komen van het preadvies. 

2. Voorjaar van groep 7  

Pre-adviesgesprek, waarbij uw kind aanwezig is. In dit gesprek wordt het pre- 

basisschooladvies gegeven (pre-BSA) en wordt er door de school verteld hoe wij tot het 

advies zijn gekomen.  

Opstellen BSA door: directeur, IB’er/adjunct, leerkracht groep 6, leerkracht vorig jaar 

groep 7, leerkracht huidige groep 8.  

Wat: Citotoetsen vanaf groep 6, huiswerkgedrag, werkhouding/motivatie, methode 

gebonden toetsen.  

3. 28 en 30 september 

Voorlichtingsavond VO door brugklascoördinator van een VO-school voor u als ouder(s) 

van een kind in groep 8. Tevens wordt er door IB’er/adjunct uitleg gegeven over het 

opstellen van het basisschooladvies (BSA) en door wie het is opgesteld. Tevens laat de 

IB’er u kennismaken, middels een filmpje, met Route8. Route8 is een digitale eindtoets 

die door groep 8 gemaakt wordt. 

4. Eind september 2021: 

Indien noodzakelijk gesprek met ouder(s) voor eventueel leerwegondersteunend(LWOO) 

onderzoek (waaronder de NIO-toets). 

5. November 2021 

Vaststellen BSA door leerkracht groep 8 in overleg met leerkracht groep 7, directeur en 

IB’er/adjunct n.a.v. citotoetsen, rapportcijfers groep 7/8 (cijfer rekenen, spelling, 

begrijpend lezen en woordenschat, wereldoriëntatie en Engels), vanaf groep 6, maar ook 

inzet, motivatie, concentratie, tempo, gedrag, zelfstandigheid en huiswerk.  

6. 25 november en 30 november 2021: 

Adviesgesprek, waarbij uw kind aanwezig is. In dit gesprek wordt het (voorlopig) 

basisschooladvies (BSA met het oriëntatieformulier) gegeven en wordt er door de school 

verteld hoe wij tot het advies zijn gekomen.  

Het basisschooladvies wordt bepaald op basis van de volgende informatie:  

- LOVS Cito groep 6, 7 en 8 

- Rapportcijfers groep 7 en 8 

- Leerlingkenmerken (bijv. inzet, zelfstandigheid, huiswerkgedrag enz.) 

Tot eind januari kunt u zich vast gaan oriënteren op een school voor voortgezet onderwijs.  

7. Eind januari 2022  

Na het maken van de M8-toetsen van Cito wordt het advies definitief gemaakt. Mocht 

het advies van november aangepast worden, dan wordt er contact met u opgenomen. 



8. 2 februari 2022: 

U ontvangt een exemplaar van het onderwijskundig rapport. Dit rapport bevat informatie 

over uw kind die voor de school voor voortgezet onderwijs bestemd is. De informatie 

gaat over persoonlijke kenmerken en de leerprestaties. Wij vragen u kritisch naar het 

rapport te kijken en eventuele wijzigings- en/of aanpassingsvoorstellen aan ons door te 

geven voor 9 februari 2022.   

9. 11 februari 2022: 

U krijgt, middels een gesloten envelop, van uw kind de unieke leerlingencode gemaakt 

door de BOVO.  

Voor ouders die zich hebben aangemeld om het digitaal te doen: 

U kunt uw kind digitaal aanmelden op de middelbare school. U hoeft dan niet langs de 

middelbare school om het regionale aanmeldformulier in te leveren, maar u krijgt een 

inlog in de applicatie die gebruikt wordt. Daar kunt u zelf de aanmelding van uw kind 

inzetten en de voorkeurslijst invullen. U ontvangt dan een bevestiging van de 

aanmelding, en u ziet/ontvangt hierin ook het bericht over de plaatsing van uw kind. 

10. 21 april 2022: 

De eindtoets Route 8 wordt afgenomen. Indien het resultaat van de eindtoets lager ligt 

dan het basisschooladvies, verandert er niets aan het advies. Als de score hoger uitvalt, 

wordt het advies heroverwogen en slechts in zeer incidentele gevallen naar boven 

bijgesteld. Hierover wordt natuurlijk met u gesproken. 

 

Stappenplan verwerking uitslag Route 8. 

1. Zodra de scores van Route 8 bekend zijn, worden deze vergeleken met het basisschooladvies. 

In het geval de scores bij Route 8 hoger zijn dan het basisschooladvies, moet het advies van 

de school worden heroverwogen. Dit is verplicht.  

 

2. De resultaten van Route 8 gaan in een gesloten envelop met uw kind mee naar huis.  

 

Bij heroverweging: Alle informatie hieronder is alleen bestemd voor heroverweging en niet voor alle 

adviezen. 

3. Bij heroverweging wordt alle beschikbare informatie nogmaals beoordeeld door de 

leerkracht van groep 8, de IB’er en de directeur; ook de ouders worden daarin betrokken. We 

komen tot een beargumenteerd besluit over wel of niet bijstellen van het advies. Het gesprek 

met de ouders moet op zo kort mogelijk termijn plaats vinden. 

 

4. Na het gesprek met u wordt de eventuele wijziging bijgewerkt in het BOVO-OKR. 

De papieren beslissing (wel/geen wijziging) wordt meegegeven met uw kind. 

Daarna kan er niets meer worden gewijzigd! 

 

5. De VO-school wordt door de leerkracht van groep 8 telefonisch en/of per e-mail op de 

hoogte gebracht van de aanpassing van het advies. 

 

6. Op de BOVO-uitwisselingsmarkt (juni) wordt de wijziging verder toegelicht. 


