
 

Aan de scholen primair en voortgezet onderwijs in 

Voorne Putten Rozenburg 

 

 

 

Beste collega’s, 

 

Onderstaand ontvangt u informatie over het POVO-traject voor  

schooljaar 2020-2021. Hierbij aandacht voor het tijdpad,  

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en het onderwijskundig rapport. 

 

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte  

In de voorgaande jaren is er geen mogelijkheid geweest om Leerwegondersteunend onderwijs in het 

onderwijskundig rapport te adviseren. Zodra er sprake was van een leerling die in aanmerking zou zijn gekomen 

voor de ‘oude’ LWOO-ondersteuning gaven de basisscholen dit aan in het OKR richting VO. Van belang hierbij is 

dat in het OKR onderbouwd wordt welke extra ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. Op die manier kan de 

VO-school de inschatting maken of aan de ondersteuningsvraag van de leerling voldaan kan worden. Het is 

belangrijk in de overdracht naar het VO de goede informatie over o.a. leerachterstanden en sociaal-emotioneel 

functioneren te vermelden. Daarbij is het van belang voor deze leerlingen het tijdpad van zorgleerlingen te volgen 

met betrekking tot aanmelding voor het voortgezet onderwijs (zie onderstaand draaiboek). 

 

Informatiebijeenkomsten POVO 

Als gevolgd van de Corona maatregelen worden er dit schooljaar geen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 

in de regio voor leerkrachten groep 8. Voor eventuele vragen zijn wij telefonisch of per mail bereikbaar:  

e.smulders@vovpr.nl (Elly) en a.bacas@vovpr.nl (Annemieke).  

 

Afname onderzoekstraject 

Voor leerlingen met het advies praktijkonderwijs wordt het onderzoekstraject gehandhaafd. Dat wil zeggen dat 

VOVPR een centrale afname van het intelligentie-onderzoek organiseert. Er zijn echter schoolbesturen die er, net 

als voorgaande jaren, voor kiezen zelf het onderzoek af te nemen bij (al) hun schoolverlaters. Scholen die er voor 

kiezen om meer leerlingen van groep 8 te laten testen kunnen dit aangeven bij Microconsult. Het SWV VO 

bekostigt de leerlingen met het advies praktijkonderwijs, de overige leerlingen komen voor rekening van de PO-

school of de ouders.   

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op. 

 

Hartelijke groeten, 

Tineke Leuvekamp 

Voorzitter CIZO SWV VOVPR  

mailto:e.smulders@vovpr.nl
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Draaiboek 2020 – 2021 
Onderstaand het draaiboek Overstap PO-VO voor het schooljaar 2020 – 2021. Het onderzoekstraject  
blijft bestaan, maar alleen voor de leerlingen die naar verwachting zullen uitstromen naar het 
praktijkonderwijs. Onderstaand het draaiboek PO-VO ingedeeld in drie categorieën: 
 

1. Zorgleerlingen met advies praktijkonderwijs (voor deze groep blijft onderzoekstraject van 

toepassing); 

2. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte; 

3. Niet-zorgleerlingen 

 
 
Zorgleerlingen met advies praktijkonderwijs 

   

September 
2020 
 

Selectie mogelijke zorgleerlingen 
De PO-school selecteert mogelijke zorgleerlingen op basis van 
didactisch niveau. Hierbij worden ook de zogenaamde 
twijfelleerlingen meegenomen. Het betreft de leerlingen eind 
groep 7, begin groep 8.  
 

PO-school 

9 november 
2020 

Centrale afname intelligentieonderzoeken  
De intelligentieonderzoeken vinden groepsgewijs plaats op 
Penta College de Oude Maas.  
 

Microconsult 
en PO-school 

Uiterlijk vrijdag 
30 november 
2020 
 

Resultaten Microconsult beschikbaar  
De resultaten, onderzoeksgegevens en eventueel de 
bijbehorende toelichting worden door het onderzoeksbureau 
aangeleverd aan het primair onderwijs.   
 

Microconsult 

Uiterlijk 14 dec 
2020 

PO-school stelt advies op 
De PO-school maakt het onderwijskundig rapport voor de 
leerlingen met praktijkonderwijs definitief en meldt deze 
leerlingen aan bij de CIZO. De CIZO formuleert op basis van de 
didactische gegevens, de gegevens van de IQ-test en de 
eventuele aanvullende gegevens vanuit de basisschool,  
een pré-advies voor praktijkonderwijs. 
 

PO-school 

Periode vanaf 
6 januari 2021 
tot 20 januari 
2021 

Overstapadviesformulier uit Onderwijs Transparant 
PO-school genereert in Onderwijs Transparant het 
overstapadviesformulier met daarop de unieke code voor 
leerlingen met het advies praktijkonderwijs. PO print deze uit en 
geeft dit mee aan de ouders. 
 

PO-school 

Voor 1 februari 
2021 
 

Ouders melden leerling aan op vo-school  
Ouders melden de leerling aan bij een school voor voortgezet 
onderwijs en geven daarbij het schooladviesformulier met de 
unieke code af.  
 

Ouders en 
VO-school 

Vanaf 17 maart 
2021 

Controles op aanmeldingen  
Melden zwevende en afgewezen leerlingen bij de CIZO. 

PO-school 

 



 

 

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

September 
2020 

Selectie mogelijke zorgleerlingen 
De PO-school selecteert mogelijke zorgleerlingen op basis van 
didactisch niveau. Hierbij worden ook de zogenaamde 
twijfelleerlingen meegenomen. Het betreft de leerlingen eind 
groep 7, begin groep 8.  

 

Periode tot 14 
december 
2021 

PO-school bespreekt VO-school van voorkeur met ouders 
De PO-school bespreekt het OKR met de ouders en bespreekt de 
VO-school van eerste keuze.   

PO-school 

Uiterlijk 14 dec 
2021 

PO-school stelt advies op 
De PO-school maakt het onderwijskundig rapport voor de 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte definitief. In 
het OKR wordt de ondersteuningsbehoefte beschreven. 
 

PO-school 

Periode vanaf 
8 januari 2021 
tot 22 januari 
2021 

Overstapadviesformulier uit Onderwijs Transparant 
PO-school genereert in Onderwijs Transparant het 
overstapadviesformulier met daarop de unieke code voor 
leerlingen met het advies VMBO met ondersteuningsprofiel. PO 
print deze uit en geeft dit mee aan de ouders. 
 

PO-school 

Voor 1 februari 
2021  
 

Ouders melden leerling aan op vo-school  
Ouders melden de leerling aan bij een school voor voortgezet 
onderwijs en geven daarbij het schooladviesformulier met de 
unieke code af.  
 

Ouders en 
VO-school 

Vanaf 17 maart 
2021 

Controles op aanmeldingen  
Melden zwevende en afgewezen leerlingen bij de CIZO. 

PO-school 

 

Niet zorgleerlingen  

Periode tot aan 
januari 2021 

Po-school stelt advies op 
De PO-school maakt het onderwijskundig rapport voor de niet-
zorgleerlingen definitief.  
 

PO-school 

Periode vanaf 
12 februari 
2021 tot 24 
februari 2021 

Overstapadviesformulier uit Onderwijs Transparant 
PO-school genereert in Onderwijs Transparant het 
overstapadviesformulier met daarop de unieke code voor de 
niet-zorgleerlingen. PO print deze uit en geeft dit mee aan de 
ouders. 
 

PO-school 

Voor 15 maart 
2021 
 

Ouders melden leerling aan op vo-school  
Ouders melden de leerling aan bij een school voor voortgezet 
onderwijs en geven daarbij het schooladviesformulier met de 
unieke code af.  
 

Ouders en 
VO-school 

Vanaf 1 mei 
2021 

Controles op aanmeldingen  
Melden zwevende en afgewezen leerlingen bij de CIZO. 
 

PO-school 

 


