
Aansluiting PO-VO
Eindhoven en Kempenland



Programma

• Opening 
• Evaluatie vorig schooljaar
• Tijdpad en procedure nieuwe schooljaar

– Wijzigingen LDOS/OSO
– Aanmeldformulier
– Heroverweging advies/herzien advies
– Aanmeldingen PrO aparte bijeenkomst PrO
– Onderwijskundig rapport

• PO en VO in gesprek op basis van stellingen
• Afsluiting met gelegenheid tot napraten



Evaluatie-cijfers

2015-2016 2014-2015

Aantal aanmeldingen 5921 6043

Teruggetrokken 204 187

Afgewezen ogv criteria 58 118

Afgewezen ogv
ondersteuningsbehoefte

17 0

Afgewezen ogv geen plaats 6 0

Herziene adviezen 
Eindhoven+De Kempen=T

337+139=476 (8%) 166+108=274 (4,5%)



Evaluatie

Terugblik

- Bijeenkomsten met PO en VO gezamenlijk

- Dossieroverleg oktober met PO en VO

- Dossieroverleg VO: vooral vmbo/PrO

- Aanmeldingen op 23/24 mei

- Werkgroep digitale aanmelding

- LDOS
- Werkwijze OSO

- Toevoegen eindtoetsscores



Tijdpad
• Dossieroverleg op 18 oktober voor PO voor

leerlingen waarbij:
– Sprake is van bijzondere ondersteuningsbehoefte

– Er twijfel is welke VO-school het best passend is.

• Aanmelding 1e week februari voor leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte (met extra middelen/mensen

en/of didactische achterstand zie LDOS

• Dossieroverleg 7 maart VO en VSO

• Aanmelding medio maart voor overige leerlingen



Wijzigingen LDOS
OSO in de plaats van DOD

Controleer of het tabblad OSO aanwezig is:

Indien NEE: installeer dan aanleverpuntsleutel
(verkrijgbaar bij MijnOSO) volgens de handleiding LDOS

Indien JA: dan hoeft er niks te gebeuren; certificaten
worden automatisch omgezet in een aanleverpunt
sleutel





Wijzigingen LDOS
Aanmeldformulier



Aanmeldformulier
Digitaal beschikbaar in LDOS

- NAW gegevens ouders en leerling

- Schooladvies

- Sprake van didactische achterstand? Ja/Nee

- Extra ondersteuning in VO? Ja/Nee

Twee maal Nee is GEEN vroege aanmelder

Let op: Het VO verstrekt nog een eigen intakeformulier!



Procedure aanmeldingen

- PO levert aanmeldformulier aan ouders

- Ouders controleren de gegevens en vullen het 
aanmeldformulier handmatig aan.

- Vroege Aanmeldingen:

- Extra ondersteuning met extra middelen/mensen

- Leerlingen met didactische achterstand (voorheen
indicatie voor LWOO; zie vinkje in LDOS)



Centrale eindtoets

Route 8: Afname tussen 15 april en 15 mei

Uitslag na 5 werkdagen

IEP: Afname op 18 en 19 april

Uitslag uiterlijk 12 mei

Cito: Afname 18, 19, 20 april

Uitslag 10 mei digitaal via portal, 22 mei op papier

Afname digitaal: t/m 12 mei

Uitslag na 3 werkdagen



Procedure heroverwegen advies

• 1. Advies eindtoets = schooladvies: situatie blijft 
ongewijzigd

• 2. Advies eindtoets < schooladvies: situatie blijft 
ongewijzigd

• 3. Advies eindtoets > schooladvies: dan zijn er twee 
mogelijkheden:

 advies ongewijzigd

 advies naar boven bijgesteld (herzien advies invoeren 
in LDOS)



Procedure herzien advies

Afspraak

• PO neemt contact op met VO indien advies wordt herzien en geeft
toelichting op grond waarvan

• In LDOS herzien advies invoeren

• Ouders wijzigen de aanmelding op 22 en 23 mei

• Indien aanmelding op andere school: ouders halen formulier /dossier op 
bij school van eerste aanmelding en melden op nieuwe school aan VO 
zet status op ‘Teruggetrokken’

• Indien wijziging van de aanmelding bij dezelfde school: ouders melden zich
bij VO en VO werkt intern af

Zie: www.swveindhovenkempenland.nl

http://www.swveindhovenkempenland.nl/


Herzien advies

De REGEL is:

In geval dat de eindtoets hoger uitvalt dan het 
schooladvies, dan MOET de basisschool het advies
heroverwegen in overleg met ouders.

Het MISVERSTAND IS: heroverweging leidt ALTIJD tot 
een aanpassing van het advies



Aanmeldingen PrO

• Geen dubbel advies PrO/VMBO; PrO leidt op 
voor arbeid, VMBO voor een diploma

• Twijfel? Aanmelden voor dossieroverleg

• PrO-advies is niet leidend; PCL moet TLV 
afgeven

• Speciale bijeenkomst PrO op 24 november 
2016, aanmelden via 

info-praktijkschool@sghetplein.nl

mailto:info-praktijkschool@sghetplein.nl


Criteria PrO

• IQ: tussen minimaal 60-75/80
• Leerachterstand LA > 0,50 op minimaal 2 van de 4 

domeinen, waaronder in ieder geval begrijpend 
lezen of inzichtelijk rekenen

Ofwel:
• Leerrendementen < 50% (2 vd 4 waaronder in    

ieder geval BL en/of IR)



Herzien advies en PrO-leerlingen

Uitzonderingsgronden:

• leerlingen die volgens hun ontwikkelingsperspectief 
uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs binnen de 
uitstroomprofielen arbeidsmarkt of dagbesteding;

• leerlingen met IQ lager dan 70;

• leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het 
Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Advies:

• Wees alert dat sommige toetsen als laagste niveau vmbo/b 
hebben op de eindtoets, bespreek tijdig met ouders



Inhoud OKR

Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland

Vooral van belang

• Didactische toetsen

• Leerlingkenmerken met toelichting

• Geboden begeleiding en begeleiding die moet 
worden voortgezet:

– Basisondersteuning

– Extra ondersteuning



Didactische toetsen



Wat is hier aan de hand?

Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland

• Fout gemaakt in de ruwe score

• Er ging iets mis tijdens de testafname (ziek, lette niet 
op, conflict gehad thuis of op school

• Er is iets (ernstigs) aan de hand met de leerling

Mogelijke actie:

• Controleren en corrigeren

• Afname lagere toetsversie

• Toelichting op/verklaring van de lage score



Vragen?

Dank voor uw aandacht!


