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Schooladvies, eindtoetsing en ouders



Sessie vanmiddag

• Ouders & Onderwijs

• Signalen van ouders

• Gesprek 

• Afronding



Ouders & Onderwijs

• Informatiepunt voor ouders
- www.OudersOnderwijs.nl
- tel. 0800 - 5010
- nieuwsbrief Update

• Gesprekspartner voor overheid
en onderwijssector

• Verbinder en ondersteuner van
ouderorganisaties en -groepen

http://www.oudersonderwijs.nl/


Invalshoek



Overgang po - vo



Overgang po - vo

• Staat van de Ouder 2017

• Voor ouders veel vragen en onduidelijkheden rond schooladvies, toelating, plaatsing en rol van eindtoets

• Waar lopen ouders tegen aan? 

http://www.staatvandeouder.nl/2017
http://www.staatvandeouder.nl/2017#!/overgangen


Informatiedienst Ouders & Onderwijs

Entreettoets gt, advies 
kader, eindtoets gth, 
toch geen aanpassing, 
wat nu?

Havo6 advies??

Wij (voschool) kunnen 
niets voor u doen zolang 
basisschool advies niet 
aanpast, anders zijn we 
strafbaar….

Leerkracht wilde 
advies wel aanpassen, 
maar door directeur 
teruggefloten…

Basisschool: eindtoets 
was veel te makkelijk, we 
passen advies niet aan….

We (po school) durven niet 
aan te passen, omdat 
voschool dit niet zal 
accepteren met lvs er naast.

Wel aanpassing, 
maar nu is die 
afdeling vol….

Advies bb, eindtoets havo.  
Po school: maar 1 niveau naar boven 
aanpassen, meer mag wettelijk 
niet….

Mijn  kind heeft havoadvies en is geplaatst in 
brugklas tl-havo? Hoe zit dat?

School beloofde aan 
te passen, maar 
doet het nu niet…



Overgang po – vo: doolhof voor ouders

• inrichting voortgezet onderwijs

• totstandkoming schooladvies 

• enkelvoudig en meervoudig advies

• brede brugklas

• schoolkeuze 

• verschil toelating en plaatsing

• waarde van eindtoets

• heroverweging, maar geen aanpassing schooladvies

• aanpassing, maar geen plaats beschikbaar

• relatie ouders met nieuwe school



Ondersteuning Informatiepunt Ouders & Onderwijs aan ouders

• uitleg wet- en regelgeving

• vraag als ouder om gesprek met leerkracht 

• zorg zelf voor duidelijke onderbouwing van ouderinbreng 

• vraag om toelichting van visie van de leerkracht/school

• aanmelden en toelaten op hoger niveau dan advies is wettelijk toegestaan

• evt. aanmelden op andere school



Gesprek: wat zou helpen?

• schooladvies en eindtoets: hoogste telt?

• ouders meer betrekken en benutten?

• meer gemengde adviezen?

• meer brede brugklassen?

• langere brugperiode?



Afronding

Wensen en behoeften van ouders

• ruim vóór groep 8 met elkaar in gesprek

• heldere uitleg krijgen

• ouders bij schooladvies betrekken en benutten

• kinderen kans gunnen en geven

• overgang po – vo soepeler maken



www.OudersOnderwijs.nl

@OudersOnderwijs

arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl

Contact

http://www.OudersOnderwijs.nl
mailto:arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl

