
Op weg naar het voortgezet onderwijs



• Samen sterk: beeldvorming

• Kenmerken van het kind

• Taak-werkhouding en motivatie

• Interesse

• Leerresultaten en groei

• Onderwijsbehoeften

• Afstemming 

• Achtergrondinformatie

• De leerwegen

• Oriënteren en aanmelden

Wat is nodig voor een passend advies?



Beeldvorming











• Taak-werkhouding

• Motivatie

• Interesse

• Leerresultaten en groei

• Onderwijsbehoeften

• Ontwikkeling van het brein

Kenmerken van het kind



Afstemming advisering

Groep 7 Groep 8

• December: informatieavond PO-VO.

• Januari: open dagen VO ter oriëntatie (breed 

kijken).

• Mei: uitleg VO in de klas. 

• Juni: pré advies gesprek, wat zou nu passend 

zijn voor je kind?

• November: voortgangsgesprek.

• December: informatieavond PO-VO.

• Januari: open dagen VO om definitieve 

keuze te bepalen.

• Februari: definitief advies gesprek.

• Maart: aanmelding VO.

• April: eindtoets. Eventueel heroverweging.

• April-mei: warme overdracht met VO-school 

en terugkoppeling oud-leerlingen.



Achtergrondinformatie



Praktijkonderwijs

• Vooral leren vanuit de praktijk in plaats vanuit boeken.

• Ondersteuning individuele ontwikkeling van de leerling. 

• Toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

• Leerlingen stromen door naar een arbeidsplaats en/of 
een vervolgopleiding naar het MBO entree opleiding 
niveau 1. 



VMBO – basisberoepsgerichte leerweg

• Leerlingen die praktisch ingesteld zijn en het beste tot hun recht komen als 
ze actief bezig zijn.

• Leerstof is opgedeeld in afgebakende onderdelen.

• Leren door doen en veel herhaling.  

• Overzichtelijk en kleinschalig, kleine klassen.

• Veel structuur en begeleiding. 

• Leerwerktraject met combinatie van theorie- en praktijkvakken.

• Profielen beroepsgerichte vakken in het VMBO (vanaf leerjaar 3): 
https://youtu.be/55u64_Or4dw

• Leerlingen stromen door naar MBO niveau 2.

https://youtu.be/55u64_Or4dw


• Verplicht deel
• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer

• Kunstvak

• LO

• Profiel deel

• Vrij deel



VMBO – kaderberoepsgerichte leerweg

• Leerlingen die graag theoretisch en praktisch leren.

• Leerstof is opgedeeld in redelijk afgebakende onderdelen.

• Meer zelfstandigheid en zelf leren dan bij de 
basisberoepsgerichte leerweg. 

• Combinatie van theorie- en praktijkvakken.

• Profielen beroepsgerichte vakken in het VMBO (vanaf 

leerjaar 3): https://youtu.be/55u64_Or4dw

• Leerlingen stromen door naar MBO niveau 3 of 4. 

https://youtu.be/55u64_Or4dw


VMBO – theoretische leerweg

• Leerlingen die zelfstandig kunnen leren, inzicht hebben en kunnen omgaan 

met grotere hoeveelheden leerstof. 

• De leerstof is concreet en wordt overzichtelijk aangeboden.

• Meer huiswerk dan bij de basis- en kadergerichte leerweg. 

• 6 theoretische vakken, geen beroepsgerichte vakken. Vanaf leerjaar 3 keuze 
uit profielvakken.

• Binnen de theoretische leerweg bestaat vanaf de bovenbouw de gemengde 

leerweg. Hierbij wordt één theorievak tegen een beroepsgericht vak (4 uur 

per week) geruild.

• Sommige scholen gebruiken de term ‘mavo’ in plaats van theoretische 

leerweg.

• Leerlingen stromen door naar MBO niveau 3 of 4 of havo 4. 



VMBO



Havo

• Leerlingen die zowel praktisch als theoretisch ingesteld 
zijn en zelfstandig kunnen leren. Leerlingen kunnen 
reflecteren en zich langere tijd concentreren op één 
onderwerp. 

• Leerstof wordt abstracter en aangeboden in grotere 
hoeveelheden.

• Interesse en belevingswereld is theoretischer en 
abstracter dan bij de vmbo-t leerling.  

• Leerlingen stromen door naar HBO, MBO of vwo. 



VWO

• Leerlingen die een kritische en onderzoekende houding 
hebben, zelfstandig zijn, intrinsiek gemotiveerd zijn, de focus 
leggen op de inhoud en een sterke concentratie hebben.

• Leerstof en denken op een hoog abstractieniveau.

• Doorzettingsvermogen en kunnen incasseren is van belang.

• Binnen het VWO onderscheid tussen atheneum en gymnasium. 
Het niveau is gelijk, maar bij gymnasium zijn de talen Latijn 
en/of Grieks verplichte vakken.

• Leerlingen stromen door naar de universiteit of het HBO. 



Belangrijkste veranderingen

• Nieuwe omgeving

• Nieuwe vakken

• Wisselen van lokalen

• Dagrooster

• Zelfstandigheid

• Huiswerk

• Toetsen



• 10- 15% van de kinderen komt landelijk hoger uit dan het gegeven advies, 
15% van de leerlingen komt lager uit, de ontwikkeling van kinderen in de 
puberteit verloopt grillig. 

• Landelijk gaat 60% van de kinderen naar het VMBO.

• Het gaat niet om niveau hoog-laag. Het gaat om praktisch vs theoretisch.

• Wat is ‘het beste’? Zo dicht mogelijk bij het kind blijven! 

Goed om te weten



Passend onderwijs

• Iedere school biedt basisondersteuning en mogelijkheden tot extra 
ondersteuning.

• De inzet van de ondersteuning is op iedere school anders. Vraag 
hiernaar bij de school.



Oriënteren & aanmelden

• Bezoek de open dagen (overzicht van open dagen volgt in de 
Nieuwsflits van december).

• Bekijk schoolwebsites en de schoolgidsen van de scholen. 

Algemene websites met informatie over het VO en VO-

scholen:

• www.scholenopdekaart.nl

• https://www.devogids.nl/

• https://www.govmbo.nl/

• Ook VO-scholen vernieuwen en onderscheiden zich in hun 

aanbod. Interessant om hiernaar te vragen.

• Ga in gesprek met de school bij specifieke vragen.

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.devogids.nl/
https://www.govmbo.nl/


Oriënteren & aanmelden

• Groep 7:  nog alle tijd, oriënteer je zo breed mogelijk. 
Kijk naar je kind. Eind groep 7 pas pré advies, kinderen 
maken nog sprongen, het advies wat het meest 
passend is en op dit moment zeker haalbaar is. 

• Groep 8: ga gericht kijken, maak gebruik van 
snuffelstages. Maak een top 3 van scholen voor het 
geval er onvoldoende plek is op de school van de 
eerste keuze. 

• Scholen verschillen! Wat past bij je kind en wat vind je 
kind zelf passen? Ga voor een passend niveau, niet te 
makkelijk, niet te moeilijk. 



Vragen



Ingezoomd: VMBO naar MBO


