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Het basisschooladvies

• Overstap naar VO is mogelijk na 8 jaren
basisonderwijs gevolgd te hebben

• Het basisschooladvies is leidend voor
toelating tot vmbo, havo en vwo; weigeren
van een leerling op basis van inrichtingsbesluit

• Voor het praktijkonderwijs geldt dit niet!

Toelaatbaarheid op basis van een TLV PrO

• Laagste uitslag bij de eindtoets is pro/vmbo-b. Dit
kan verwarrend zijn voor ouders die eerder een
schooladvies praktijkonderwijs hebben ontvangen

Meer informatie over de regelgeving: https://www.vanponaarvo.nl/

https://www.vanponaarvo.nl/


Criteria praktijkonderwijs

Indien een leerling slechts aan één van de twee criteria voor een TLV PrO voldoet moet in het OWKR met 

argumenten onderbouwd worden waarom de leerling is aangewezen op het praktijkonderwijs. 

Een leerling kan dan alsnog plaatsbaar zijn in het praktijkonderwijs.

leerling is geïndiceerd voor IQ leerachterstand

praktijkonderwijs 55 t/m 80
> 3 jaar (0,5)

(DLE is < 30 eind groep 8)

praktijkonderwijs of vmbo-b 75 t/m 80
> 1,5 jaar (0,25)

(DLE is < 45 eind groep 8)



Criteria praktijkonderwijs: 
leerachterstanden
Uit het LOVS of drempelonderzoek blijken minstens

2 leerachterstanden* van:

> 50 %

> 3 jaar

< dle 30

Op de leergebieden:

• Begrijpend lezen

• Inzichtelijk rekenen

• Technisch lezen

• Spelling / taalverzorging

* waarvan minstens één achterstand begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen moet zijn!



LOVS

De toetsen moeten zo recent mogelijk zijn (maximaal 6 maanden)

Zie op onze website de Staatscourant ‘Lijst screenings- en testinstrumenten’  onder ‘Van PO naar VO’ ->

‘Downloads’  voor de toegestane testinstrumenten. (eind september beschikbaar)

Leerlingrapport met weergave leerrendementsverwachtingen
(LR%), DL en DLE

https://samenwerkingsverbandvo.nl/povo/downloads/


Drempelonderzoek

• Niet meer af te nemen op kosten van SWV VO-
VSO Nijmegen e.o. 

• Zelf regelen via 678@drempelonderzoek.nl

• 678 Onderwijs Advisering stuurt de uitslag 
rechtstreeks naar de school

• Enkel voor die leerlingen waarvan je niveau PRO 
verwacht of twijfelt en waarvoor LOVS geen 
eenduidig beeld biedt of onvolledig aanwezig is.

• Meer informatie over het drempelonderzoek: 
www.drempelonderzoek.nl

mailto:678@drempelonderzoek.nl
http://www.drempelonderzoek.nl/


Criteria praktijkonderwijs: IQ

• IQ gegevens mogen maximaal 2 jaar oud zijn op moment van aanvragen 
TLV PrO = niet eerder afgenomen dan augustus 2021

• Ondertekend door een bevoegd psycholoog / orthopedagoog

Let op:
- WISC III kan niet gebruikt worden bij aanvraag TLV PrO
- WISC V TIQ puntscore (7 subtests) & NIO 2018 staan wel op de lijst

toegestane instrumenten afname april-juli groep 7
- RAKIT-2 voor 12e verjaardag afgenomen
- WNV laatste jaar mogelijk: vervanger SON-R

Geen recente IQ gegevens beschikbaar? Aanmelden testprocedure.



Testprocedure
praktijkonderwijs
Voor wie? 

Leerlingen in groep 8:

• Met een (verwacht) schooladvies voor het
praktijkonderwijs

• Leerlingen met leerachterstanden op het 
grensvlak vmbo-b / praktijkonderwijs 
(binnen of rond de grens van criteria praktijkonderwijs) 



Testprocedure praktijkonderwijs

Aanmelden
• (S)BAO adviseert ouders om de leerling te laten testen met de ADIT (eventueel info via 

ouderbrochure)

• Aanmeldformulier: https://samenwerkingsverbandvo.nl/povo/downloads/

Aanmeldformulier:

• Aangeven voorkeur testlocatie Boxmeer of Nijmegen

• Handtekening beide (gezaghebbende) ouders = toestemming voor het testen

• Handtekening leerling vanaf 12 jaar (IQ is een medisch gegeven)

• LOVS met uitslagen eind groep 7 of recenter meesturen als bijlage OF tabel op het 
aanmeldformulier invullen

Deadline aanmelden: vrijdag 21 oktober 2022

https://samenwerkingsverbandvo.nl/povo/downloads/


Testprocedure
praktijkonderwijs

Wat, waar en wanneer?

IQ-test: 

ADIT (adaptieve digitale intelligentietest) 

Testlocatie Testdata

Pro College Boxmeer Ma 14 november 2022

Pro College Nijmegen Do 17 november 2022

Pro College Nijmegen Do 24 november 2022

Pro College Wijchen niet beschikbaar vanwege 
verbouwing





Informatieoverdracht PO-VO

OWKR via OSO

1. NAW gegevens (ook op bijlage)

2. Schoolloopbaan i.v.m. bepalen DL

3. IQ-gegevens; verplicht bij praktijkonderwijs leerlingen

4. Gegevens leerachterstanden



Informatieoverdracht PO-VO

Gegevens ondersteuningsbehoeften

1. Onderbouwing waarom (extra) ondersteuning nodig is in het voortgezet onderwijs

2. Waarom is plaatsing in het praktijkonderwijs noodzakelijk

• Kindbeeld

• Wat heeft gewerkt op de basisschool?

• Welke zorgen heb je?

• Welk advies geef je mee aan het voortgezet onderwijs?



Actiepunten

1. Gesprek met ouders/verzorgers over deelname testprocedure (ouderbrochure 
overhandigen)

2. Uiterlijk vrijdag 21 oktober aanmelden voor intelligentietest bij het 
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

3. Relevante documenten staan op www.samenwerkingsverbandvo.nl tabblad ‘Van PO naar 
VO’ o.a. bij Downloads

Wijzigingen schoolgegevens doorgeven aan Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. via 
jkaspers@samenwerkingsverbandvo.nl

o Fusie

o Adreswijzigingen

o Contactpersoon

o Contactgegevens / e-mail

http://www.samenwerkingsverbandvo.nl/
mailto:jkaspers@samenwerkingsverbandvo.nl


Hartelijk dank voor uw 
aandacht!


