
 

 
 

Stappenplan advisering voortgezet onderwijs 

 

Purmerend, 29 september 2021                                                                 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit groep 8 

 

Onderstaand treft u het stappenplan aan v.w.b. de gang van zaken rond de schoolkeuze 

voortgezet onderwijs, waaronder de af te nemen toetsen, gespreksmomenten met u als ouders en 

kind en het voorlopig- en definitief advies. 

 

1. Op woensdag 13 oktober is er voor de ouders van groep 7 en 8 een informatieavond over 

de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Tijdens deze informatieavond wordt dit 

stappenplan nogmaals kort toegelicht. Deze avond is op school in het Klaverhof en start 

om 20.00uur. Per gezin kan één persoon naar deze informatieavond komen. De 

presentatie die gegeven wordt, wordt met iedereen online gedeeld.  

2. Voor de zomervakantie hebben de kinderen van groep 8 hun voorlopig advies ontvangen. 

Aan de hand van toetsgegevens en werkhouding is dit advies opgesteld. Bij dit laatste 

kunt u bijvoorbeeld denken aan: zelfstandigheid, probleemoplossend denken, 

concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. 

3. Ook dit jaar worden er voorlichtingsavonden georganiseerd voor groep 8 ouders over de 

overstap PO-VO en een eerste kennismaking met de middelbare scholen in en rond 

Purmerend. U wordt hierover nog geïnformeerd wanneer deze plaatsvinden. Wij adviseren 

u om van de andere regioscholen zoals Clusius College, Triade en Bernard Nieuwentijt 

goed hun website in de gaten te houden (als wij informatie ontvangen hierover, dan laten 

wij dat uiteraard weten).  

4. Waar normaliter de NIO, PMT-K en het drempelonderzoek afgenomen wordt bij de 

kinderen met een voorlopig advies VMBO en VMBO-T/HAVO, worden deze toetsen nu bij 

alle kinderen afgenomen.  

5. Naast dit stappenplan ontvangt u een zogenaamd toestemmingsformulier. Met dit 

formulier geven ouders toestemming aan school, om allerlei relevante gegevens te 

verstrekken aan het testbureau School & Onderwijs Service. Wilt u dit formulier 

uiterlijk 13 oktober weer inleveren bij de groepsleerkracht? 

6. Op dinsdagochtend 16 november wordt de NIO en PMT-K toets afgenomen.  

NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Deze toets 

geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. PMT-K staat voor Prestatie 

Motivatie Test voor Kinderen. De PMT-K is een vragenlijst gericht op het vaststellen van 

prestatie/motivatie tot werken, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid. 

De NIO wordt afgenomen door bureau SOS en de PMT-K toets door de leerkracht zelf.  

7. Op woensdagochtend 17 november zal het drempelonderzoek worden afgenomen. Bij het 

drempelonderzoek wordt door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, 

spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen bekeken op welk didactische 

leeftijdsequivalenten (dle) uw kind zit in vergelijking met de leerlingen die in dezelfde 

periode de toets maakt. De leerkracht neemt het drempelonderzoek af. 



8. Als de uitslag van de NIO, PMT-K en drempelonderzoek binnen is, ontvangt u deze uitslag 

op papier via uw kind. Eind november / begin december (afhankelijk wanneer de uitslagen 

binnen komen) kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek. Ook kunt u zelf aangeven of u 

n.a.v. deze uitslag een gesprek wilt.  

9. Eind december is het informatiemateriaal van de diverse VO-scholen beschikbaar met de 

benodigde aanmeldingsformulieren. In januari en februari zijn ieder jaar de open 

avonden. Wij adviseren u de websites van de scholen en de regionale kranten hiervoor 

goed in de gaten te houden. De scholen zetten in op een fysiek ‘Open Huis’, waarbij de 

scholen hun deuren langer of meerdere dagen openzetten, om de groep 8 leerlingen en 

hun ouders met behulp van 'tijdsloten' te ontvangen en rond te leiden.  Let wel: De 

middelbare scholen in de regio en stad Amsterdam hebben mogelijk een andere 

aanmeldingsprocedure! Zij starten al eerder met open avonden en open dagen. Ook het 

aanmelden op een school daar moet eerder gebeuren dan hier in Purmerend en regio. Ook 

werken de meeste scholen in de regio Amsterdam met loting voor plaatsing van leerlingen. 

Dus mochten u en uw kind interesse hebben in een opleiding in Amsterdam, raadpleegt u 

dan tijdig de websites van deze scholen. Als u de keuze maakt voor een school in 

Amsterdam, dan willen we u vragen het ons te melden, zodat wij ook contact kunnen 

opnemen met deze school. 

10. Meeloopmiddagen: Vanaf de herfstvakantie worden er al meeloopmiddagen 

georganiseerd op de middelbare scholen. Houdt u goed de websites van de scholen in de 

gaten waar uw kind interesse in heeft. Onderaan deze brief  

11. In januari 2022 maken de leerlingen de gebruikelijke Cito M8 toets. Vóór de 

voorjaarsvakantie nodigen wij alle ouders en kinderen uit voor een gesprek en ontvangt u 

het definitieve advies. 

12. Sinds een aantal jaren vindt de overdracht en uitwisseling van allerlei gegevens van uw 

kind en de aanmelding bij het VO digitaal plaats door middel van het programma 

”Onderwijs Transparant”. Half februari (tijdens de definitief adviesgesprekken) krijgen 

alle ouders van ons het document van het Inlichtingen- en  Begeleidingsformulier 

(onderwijskundig rapport). Dit IB-formulier is bestemd voor het doorgeven van 

informatie aan het voortgezet onderwijs. U wordt gevraagd dit formulier goed door te 

lezen en eventuele wijzigingen door te geven tijdens het gesprek. In het gesprek wordt 

dit formulier op definitief gezet, daarom is het belangrijk dat de inhoud bij u bekend is. 

Wanneer we uw formulier weer in ons bezit hebben kunnen we het digitale dossier van uw 

kind definitief maken en krijgt u van ons een persoonlijk code gelinkt aan dit programma 

waarmee u uw kind op een vervolgschool kunt laten inschrijven.  

13. Van 1 – 15 maart is de aanmeldperiode voor de nieuwe vervolgschool.  

14. Op 20 en 21 april 2022 maakt uw kind de verplichte landelijke eindtoets. Hiervoor 

gebruiken wij de IEP eindtoets. Deze toets neemt twee ochtenden in beslag. De IEP 

Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. IEP staat voor 

ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. Naar aanleiding van het resultaat van deze toets 

mag de basisschool het definitieve advies naar boven bijstellen indien nodig.  

15. Als het advies van uw kind aangepast wordt, of de uitslag van de IEP vraagt om een 

verhelderend gesprek, dan vinden deze gesprekken ná de meivakantie plaats. U ontvangt 

hiervoor een uitnodiging.  

16. Begin juni krijgt u schriftelijk bevestiging thuis van de plaatsing van uw kind op de 

betreffende school.  

17. Op maandagmiddag 20 juni is er voor de kinderen een kennismakingsmiddag op de 

Purmerendse scholen voor Voortgezet Onderwijs. Zij ontvangen hierover thuis een 

uitnodiging. De kinderen worden gedurende de rest van het jaar in de klas voorbereid op 

de overstap naar het voortgezet onderwijs.  



18. Vraagt u zo nodig bij de school van uw keuze naar het formulier voor het aanvragen van 

tegemoetkoming studiekosten. 

 

Mocht u nog vragen hebben over dit stappenplan, dan kunt u deze stellen op de informatieavond.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Daphne Bronkhorst 

Jeannette Reesen 

Femke Tump     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


