
NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

J e ro e n  v a n  ‘ t  W o u t



NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Advies van de basisschool

 School uitzoeken

Aanmelden

Basisschool stuurt rapportage naar VO

…. Klaar



Alles blijft zoals het is



 Adviesmogelijkheden

 Wordt mijn kind toegelaten?

 Wat moeten we daarvoor weten?

 Wat kan ik als ouder doen?

Praktijk-
onderwijs

VMBO
Basis/kader

VMBO
Theoretisch /

Gemengd
HAVO VWO

VSO

KAN MIJN KIND NAAR ….. ?



WAT IS VAN BELANG?

1. Functioneren kind:
 Schoolresultaten

 Testen en toetsen

 Leervermogen

 Werkhouding

 Zelfstandigheid

 Gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling)

 Motivatie en interesse

 Ondersteuningsbehoefte

2. Onderwijssysteem

3. Ontwikkelingen kind  puberteit

4. Toelatingseisen



VERANDERING VAN BAO  VO

 Een nieuwe wereld

 Vakken

 Onderwijssysteem

 Exameneisen

 Nieuw route van huis naar school

 Verschillende schooltijden 

 Grote(re) schoolgebouwen en pleinen

 Meer en oudere leerlingen

 Andere kinderen in de klas

 Huiswerk voor ieder vak

 Bijna elk uur een andere docent 

 Minder contact met school

 Kosten (schoolmaterialen, ouderbijdage)

 …een echte brugpieper (brugpuber?)



BREIN IN ONTWIKKELING

 Enorme sprong tussen 10e en 25e levensjaar

 10-14 jaar: wankele stappen in het hier en nu (vroege adolescenten);

 14-16 jaar: het experiment ‘IK’ (middenadolescenten);

 De leerling ‘moet de kans krijgen’ zelfstandig te plannen, werken en leren. 
Maar dat vraagt best veel van het nog lang niet uitontwikkelde puberbrein. 

 Ouders hebben écht invloed. Uit studies blijkt dat goed ouderschap tieners 
helpt zich evenwichtig te ontwikkelen;

 Blijf betrokken: trek je niet terug als je kind de puberteit bereikt;

 Bied structuur en grenzen;

 Complimenten als het goed gaat;

 Wakker interesses aan;

 Help keuzes te maken in doolhof van opleidingen en banen.



VERANDERING VAKKEN

Overige vakken
 Levensbeschouwing
 Frans
 Duits
 Grieks
 Latijn
 Spaans
 M&O
 Informatica
 Tekenen
 Muziek
 CKV
 PSO
 LOB
 Mentoruur
 Lichamelijke opvoeding 
 Wetenschapsoriëntatie
 Onderzoeken en ontwerpen

Verplichte vakken
 Nederlands
 Engels 
 Wiskunde
 Mens & Maatschappij:

 Aardrijkskunde
 Geschiedenis
 Economie

 Natuur & techniek:
 Nask
 Techniek

 Natuur & zorg:
 Biologie
 Verzorging
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PROFIELEN IN HAVO (7 VAKKEN) / VWO (8 VAKKEN)
(BOVENBOUW / 2DE FASE)

Profiel Cultuur & 
Maatschappij

Economie & 
Maatschappij

Natuur & 
Gezondheid

Natuur & 
Techniek

Gemeen-
schappelijk
deel

Nederlands
Engels

Algemene Natuurwetenschappen
2e vreemde taal (Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.)

Rekenen
Lichamelijke opvoeding

Culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming (gymn.);

Profielvakken Wiskunde C (A of 
B)
Geschiedenis

Wiskunde A (of B)
Geschiedenis
Economie

Wiskunde A (of B)
Scheikunde
Biologie

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Profiel 
Keuzevak

Aardrijkskunde of
Maatschappijwete
nsch. of Duits of
Frans of Kunstvak 
of filosofie

Aardrijkskunde of
Maatschappijwete
nsch. of Duits of
Frans of M&O

Natuurkunde of
Aardrijkskunde

Informatica of
Biologie

Vrije deel 1 vak in het vrije deel (van de andere genoemde vakken in deze tabel)

Verplichte 
onderdelen

Maatschappijleer
Profielwerkstuk



PROFIELEN IN HAVO (7 VAKKEN) / VWO (8 VAKKEN)
(BOVENBOUW / 2DE FASE)

Profiel Cultuur & 
Maatschappij

Economie & 
Maatschappij

Natuur & 
Gezondheid

Natuur & 
Techniek

Gemeen-
schappelijk
deel

Nederlands
Engels

Algemene Natuurwetenschappen
2e vreemde taal (Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.)

Rekenen
Lichamelijke opvoeding

Culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming (gymn.);

Profielvakken Wiskunde C (A of 
B)
Geschiedenis

Wiskunde A (of B)
Geschiedenis
Economie

Wiskunde A (of B)
Scheikunde
Biologie

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Profiel 
Keuzevak

Aardrijkskunde of
Maatschappijwete
nsch. of Duits of
Frans of Kunstvak 
of filosofie

Aardrijkskunde of
Maatschappijwete
nsch. of Duits of
Frans of M&O

Natuurkunde of
Aardrijkskunde

Informatica of
Biologie

Vrije deel 1 vak in het vrije deel (van de andere genoemde vakken in deze tabel)

Verplichte 
onderdelen

Maatschappijleer
Profielwerkstuk



VMBO SECTOREN EN BEROEPSAFDELINGEN

Sector Beroepsgerichte programma’s

Economie Economie en Ondernemen Horeca, Bakkerij en Recreatie

Techniek
Bouwen, 

wonen en 
interieur

Produceren, 
installeren 
en energie

Mobiliteit 
en 

Transport

Media, 
vormgeving 

en ICT

Maritiem 
en 

Techniek

Zorg en 
Welzijn

Zorg en Welzijn

Landbouw Groen

Sector-
overstijgend 
of 
sectorbreed

Dienstverlening en producten



WERKEN AAN VAARDIGHEDEN



WAT BIEDEN SCHOLEN NOG MEER?

 Kunstklas, sportklas, wetenschapsklas, musicalklas, muziekklas, 
expressieklas, sportklas, theaterklas, laptopklas, technasium, 
techno-mavo, etc.

 Tweetalig onderwijs

 Thuiswerkvrij / huiswerk beperkt

 Specifieke begeleiding

 Buitenschoolse activiteiten



EXAMENEISEN

 Exameneisen:

 Het gemiddelde cijfer over alle vakken van het centraal schriftelijk examen (CSE) moet 
voldoende zijn (ten minste een 5,5).

 Leerlingen die voor de kernvakken een onvoldoende halen bij het centraal schriftelijk 
examen kunnen deze niet meer compenseren met voldoendes die zijn behaald bij 
de schoolexamen. 

 HAVO/VWO: max. 1x een 5 voor Nederlands, Engels, Wiskunde

 VWO: een voldoende op de rekentoets 

 Verplichte Rekentoets

 Vanaf schooljaar 2015-2016 telt voor vwo-leerlingen het cijfer van de rekentoets mee in 
de slaag-/zakbeslissing. 

 In het vmbo en havo telt in 2015-2016 het cijfer van de rekentoets niet mee in de slaag-
/zakbeslissing. Deelname aan de rekentoets is echter wel verplicht. 



PASSEND ONDERWIJS

 Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

 Wat heeft de leerling nodig en wat zijn de mogelijkheden van de school

 Voortgezet Speciaal Onderwijs



LEERWEG ONDERSTEUNEND ONDERWIJS
(LWOO)

 Ondersteuning binnen het VMBO

 Regulier onderwijs

 Hetzelfde diploma voor betreffende leerweg

 Meer ondersteuningsmogelijkheden in:

 algemene groep

 kleinere groep 

 Gericht op achterstanden in taal, rekenen en schoolse 
vaardigheden.



PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO MET LWOO 

Vakcollege Rijnmond 
Katwijk

• Produceren, installeren en energie
• Bouwen, wonen en interieur
• Economie en ondernemen
• Zorg en Welzijn

Wellantcollege Rijnsburg • Groen

KTS Voorhout • Horeca, bakkerij en recreatie
• Produceren, installeren en energie
• Bouwen, wonen en interieur

Fioretti Hillegom • Zorg en Welzijn
• Economie en Ondernemen
• Bouwen, wonen en interieur
• Mobiliteit en Transport
• Produceren Installeren en Energie

Limes Katwijk Praktijkonderwijs



WAT ER GEBEUREN MOET… 

 Nagaan of extra begeleiding nodig is

 LWOO/PrO-onderzoek (november 2017)

 Basisschool geeft advies + unieke aanmeldcode

 Ouders vullen VO-aanmeldingsformulier in

 De basisschool:

 schooladvies

 onderwijskundig rapport

 Cito LVS: Groep 6,7 en 8

 (Ontwikkelingsperspectiefplan) 

 Voor 15 maart 2018 alles ingeleverd bij VO

 Bericht m.b.t. plaatsing 1ste week mei



WAT KINDEREN EN OUDERS DOEN…

 Met elkaar mogelijkheden wensen bespreken

 Zich laten informeren:

 Informatiedag of -avond bezoeken

 Open dag(en) bezoeken voortgezet onderwijs

 Gesprek(ken) voeren

 Schoolondersteuningsprofiel

 Scholen op de Kaart

 School kiezen die bij het kind past

 Portfolio maken t.b.v. kennismaking bij VO



SWVDUINENBOLLENSTREEK.SCHOOLPROFIELEN.NL



TOELATING

 Advies basisschool m.b.t. onderwijssoort

 Behoefte aan extra ondersteuning

 Resultaten van Cito LVS en ander onderzoek

 Wens ouders m.b.t. school/locatie

 School VO beoordeelt (diploma halen + ondersteuning)

 VO-school bepaalt toelating 

 Voor VSO, LWOO en Praktijkonderwijs uitgebreidere rapportage 
en (onderzoeks)gegevens vereist



TOELATING VSO, LWOO EN PRO
 VSO

 Basisschool stuurt dossier naar

AdviesCommissie Toelaatbaarheid (ACT)

 Verklaring VSO (of niet)  Toelaatbaarheid

 Voor LWOO 

 Basisschool stuurt dossier naar

 Vmbo school (in overleg met Adviescommissie LWOO/PrO)

 Voor PrO

 VO school stuurt dossier (toets- en testgegevens) naar:

 Limes (in overleg met Adviescommissie LWOO/PrO)

 Onderzoek en testen

 Commissie geeft advies aan directeur Samenwerkingsverband



ALS VO-SCHOOL AFWIJST?

 Ouders zoeken andere school

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

 VO-school zoekt andere school



ALS ER EENMAAL GEKOZEN IS…

 Kennismaken op de nieuwe school

 Boeken………

 Tas/rugzak, agenda, passer, lineaal enz. 

 Rooster ‘ophalen’ (nieuwe schooljaar)



CONTACTEN MET VO-SCHOOL

U wordt op de hoogte gehouden door middel van:

 Voortgangsgesprekken

 door uw kind(eren)

 informatie van de nieuwe school

 ouderavonden

 gesprekken met de mentor

 op verzoek

 mail

 nieuwsbrieven etc.



VEEL SUCCES!

STEL GERUST UW 
ALGEMENE VRAGEN

w w w. s w v d u i n e n b o l l e n s t re e k . n l


