
POVO-procedure 

POVO staat voor primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. 

Het advies dat de basisschool geeft aan de leerlingen van groep 8 leidend. Dit houdt in dat de 

voorgezet onderwijsscholen zich daaraan moeten houden. Het basisschooladvies (BSA) wordt 

gebaseerd op de volgende punten: 

• Cito-resultaten van schoolloopbaan groep 3 t/m 8; 

• voorlopig advies eind groep 7: deze vastgesteld door de leerkrachten van groep 7 & 8, de 

directie en de intern begeleider (IB); 

• indien afgenomen: intelligentieonderzoek door het Haags Centrum voor Onderwijs 

(HCO); de Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) of de Adaptieve 

Digitale Intelligentietest (ADIT); 

• het Drempelonderzoek; 

• de werkhouding en motivatie van de leerling; 

• de prestaties in de klas. 

Het BSA wordt gevormd door de leerkrachten van groep 8, de directie en de intern begeleider. In het 

onderwijskundig rapport (OKR) licht de leerkracht van groep 8 toe hoe dit advies tot stand gekomen 

is, dit OKR ontvangt de nieuwe school.  

 

In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Wanneer dit advies hoger uitvalt dan het BSA moet 

de school het BSA heroverwegen. Dit wordt vervolgens gecommuniceerd met de ouders. Mocht het 

resultaat echter minder goed zijn dan verwacht, dan mag het BSA niet aangepast worden naar 

beneden.  

 

In de bijlage vindt u de opbouw van de adviesvorming. Het interne stappenplan om het advies te 

vormen en het tijdpad voor de leerlingen in groep 8. 

 

19 september 2022, 

Frank Roelofsen, groepsleerkracht 8A 

Arlette de Munck, groepsleerkracht 8B 

Lizette Oudshoorn, intern begeleider 

 

 

  



Opbouw adviesvorming. 
 

1. Wanneer de leerlingen in groep 7 zitten, wordt er een voorlopig advies gevormd.  

Het voorlopig advies wordt gevormd op basis van: 

• Cito-resultaten van schoolloopbaan groep 3 t/m 7; 

• de werkhouding en motivatie van de leerling; 

• de prestaties in de klas. 

De leerkrachten van groep 7 & 8, de directie en de intern begeleider vormen samen dit 

voorlopig advies. Ouders worden rond juni/juli door de leerkrachten van groep 7 uitgenodigd 

voor een voorlopig adviesgesprek.  

 

2. Voor de kerstvakantie worden bij alle leerlingen van groep 8 het Drempelonderzoek en voor 

enkele leerlingen het intelligentie-onderzoek (de NIO of de ADIT) door het HCO afgenomen. 

In begin december krijgt u een tweede voorlopige BSA met daarbij een lijst van passende 

middelbare scholen.   

 

Het tweede voorlopige BSA wordt gebaseerd op: 

• Cito-resultaten van schoolloopbaan groep 3 t/m 7; 

• voorlopig advies eind groep 7: deze vastgesteld door de leerkrachten van groep 7 

& 8, de directie en de intern begeleider; 

• indien afgenomen: intelligentieonderzoek door het Haags Centrum voor 

Onderwijs (HCO); de Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) of 

de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT); 

• het Drempelonderzoek; 

• de werkhouding en motivatie van de leerling; 

• de prestaties in de klas.  

 

3. Na de kerstvakantie, in de eerste weken van januari, wordt de M8-cito afgenomen. Hierna 

wordt het definitieve advies gegeven. Het basisschooladvies (BSA) wordt gebaseerd op de 

volgende punten: 

• Cito-resultaten van schoolloopbaan groep 3 t/m 8; 

• voorlopig advies eind groep 7: deze vastgesteld door de leerkrachten van groep 7 

& 8, de directie en de intern begeleider; 

• indien afgenomen: intelligentieonderzoek door het Haags Centrum voor 

Onderwijs (HCO); de Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau (NIO) of 

de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT); 

• het Drempelonderzoek; 

• de werkhouding en motivatie van de leerling; 

• de prestaties in de klas. 

 

4. In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. 

 

5. Wanneer de uitslag binnen is, worden alle adviezen vergeleken met het BSA. Mocht de 

uitslag hoger uitvallen, dan brengen wij ouders op de hoogte en vragen wij hen om hun 

zienswijze. Hierna gaan de leerkrachten van groep 8, de directie en de intern begeleider 

hierover in overleg. Het BSA kan dan verhoogd worden. Mocht het advies lager uitvallen, dan 

is het BSA bindend en verandert er niets. 



Intern stappenplan 
 

Maand Activiteit Wie? 

Sept Leerlingen importeren naar 
onderwijstransparant (OT) 

IB 

Sept/okt Aanmaken dossiers in OT 
Ouders koppelen met e-mailadressen 

Leerkracht 

Sept/okt Leerachterstanden bepalen m.b.v. OT (1) Leerkracht en IB 

Sept/okt Terugtoetsen leerlingen indien nodig Leerkracht 

Sept/okt Aanvragen intelligentie onderzoeken bij het HCO IB 

Sept/okt Toestemmingsformulieren NIO/ADIT naar ouders Leerkracht en IB 
Okt Afname intelligentie onderzoek bij sommige 

leerlingen 
IB en HCO 

Okt/nov Aanmelding Kopklas leerlingen Leerkracht en IB 
   

Nov Afname Drempelonderzoek Leerkracht 

Nov Invoeren Drempelonderzoek in OT Leerkracht 

Nov Informatieavond VO-scholen Leerkracht, directie, IB 

Nov Controleren bij wie de SEM (sociaal emotioneel 
onderzoek) afgenomen moet worden n.a.v. de 
capaciteiten onderzoeken plus aanvraag en 
toestemming ouders 

IB 

Nov Invoeren voorlopige adviezen in OT Leerkracht 

Nov Optie oudergesprekken Leerkracht 

Dec/jan  Invullen onderwijskundige rapporten (OKR) in OT Leerkracht 
   

Jan Afname Cito M8-toetsen Leerkracht 

Jan/feb Definitieve adviezen formuleren Leerkracht, directie, IB 

Jan/feb Ouders maken een account aan in OT Leerkracht & ouders 

Feb Adviesgesprekken Leerkracht, wanneer helpend 
ondersteuning van IB/directie 

Feb Dossiers definitief in OT zetten Leerkracht  

Feb 1e aanmeldperiode leerlingen 
Plaatsing leerlingen VO-school 

Ouders, leerkracht checkt 
VO-scholen 

   
Midden april Uitslag 1e aanmeldperiode Ouders en VO-scholen 

Eind april 2e aanmeldingsperiode 
Week later bericht toelatingsbesluit 

Ouders en leerkracht 
IB 

April Centrale eindtoets Leerkracht 

Mei Start restperiode (toelating op volgorde van 
binnenkomst) 

Ouders en leerkracht 
IB 

Mei Uitslag centrale eindtoets, heroverweging advies Leerkracht, directie, IB 

Tabel 1. Intern stappenplan groep 8. 

(1) Wanneer er twee leerachterstanden tussen 25% en 50% zijn, waarbij één van de vakgebieden 

begrijpend lezen of rekenen is. Dan komt een leerling in aanmerking voor leerwegondersteunend 

onderwijs (LWOO). LWOO houdt bijvoorbeeld in dat de leerling de eerste twee jaar in kleinere 

klassen zit, met meer begeleiding of dat zij extra remedial teaching krijgen.  

Wanneer er twee leerachterstanden > 50% zijn, waarbij één van de vakgebieden begrijpend lezen of 

rekenen is, komt de leerling in aanmerking voor Praktijkonderwijs (PRO). 



Tijdpad groep 8 
 

Datum Activiteit 

22-08 1e schooldag. 
19-09 t/m 30-09 Startgesprekken met alle ouders. 

03-10 t/m 07-10  Werkweek groep 8. 

Voor 11-10 Toestemmingsformulieren intelligentie onderzoeken inleveren. 
18-10 Afname NIO bij sommige leerlingen door het HCO. 

24-10 t/m 28-10 Herfstvakantie 

t/m 25-11 Aanmelding leerlingen Kopklas. 

Uiterlijk 01-11 De VO scholen publiceren hun basisondersteuning, aantal plekken, 
toelatingscriteria en voorrangsregels. 

01-11 Informatieavond over de voortgezet onderwijs scholen. 

07-11 t/m 11-11 Het Drempelonderzoek. 
21-11 t/m 25-11 Optie oudergesprekken 

  

10-01 t/m 26-01 Afname Cito M8-toetsen 

07-02 & 08-02 Adviesgesprekken. 

10-02 Definitief aanmeldformulier & OKR mee aan alle leerlingen. 

11-02 t/m 24-02 1e aanmelding leerlingen. 

27-02 t/m 03-03 Voorjaarsvakantie 
05-04, vanaf 
15.00 uur 

Bericht over toelating leerlingen. Alle ouders krijgen thuis een brief of e-mail 
met informatie. 

05-04 t/m 21-04 Toesturen originele onderzoeksverslagen en profielbladen naar VO-scholen. 

11-04 Aanmeldformulier mee aan leerlingen die bij de 2e aanmeldingsperiode zitten. 
11-04 t/m 14-04  2e aanmeldingsperiode op volgorde van binnenkomst. 

18-04 & 19-04 Centrale eindtoets. 

20-04, vanaf 
15.00 uur 

Bericht over toelating leerlingen 2e aanmeldperiode. Alle ouders krijgen thuis 
een brief of e-mail met informatie. 

24-04 t/m 05-05 Meivakantie 

08-05 Start restperiode, plaatsing op volgorde van binnenkomst. 

Midden mei Uitslag Centrale Eindtoets, mogelijk heroverweging advies (zie punt 4 opbouw 
adviesvorming). 

Uiterlijk 23-05 Heroverweging vaststellen en doorvoeren in OT. 

21-06 & 28-06 Warme overdracht leerlingen. 
03-07 & 04-07 Afscheid groep 8. 

05-07  Start zomervakantie groep 8 leerlingen. 

Tabel 2. Tijdspad groep 8 leerlingen (en ouders). 
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