Overstap van
basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs
• Rotterdamse plaatsingswijzer
• Schooljaar 2015-2016

Fokor
Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en
voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)
Rotterdamse Plaatsingswijzer:
Afspraken t.b.v. de overgang van leerlingen van het basis- naar
het voortgezet onderwijs.
Aangescherpte exameneisen en de verplichte taal- en rekentoets
in het voortgezet onderwijs.
Essentie:
-Het basisschooladvies en bijbehorende richtlijnen voor
advisering.
-Plaatsing door de school voor voortgezet onderwijs.

Eindtoets basisonderwijs
• Afname centrale eindtoets basisonderwijs is met ingang vorig
schooljaar verplaatst naar april. Dit schooljaar wordt de toets
afgenomen op 19, 20 en 21 april 2016.
• Het basisschooladvies, gegeven op basis van de criteria van de
Rotterdamse Plaatsingswijzer, is bindend voor de toelating van
leerlingen tot het voortgezet onderwijs.
• De functie van het resultaat van de centrale eindtoets wordt
die van een second opinion.
• Het advies bij het eindtoetsresultaat kan aanleiding zijn voor
een heroverweging van het schooladvies. De basisschool
neemt hierover een besluit en communiceert dit met de
ouders.

Uitgangspunten van de plaatsingswijzer
Het advies wordt vastgesteld na overleg met verschillende partijen binnen de school.
Het totaalbeeld wordt gevormd door een combinatie van leerlingkenmerken, test- en toetsresultaten
en de visie van de school.

• Hulpmiddel bij het vaststellen van het advies zijn de richtlijnen t.a.v. de scores voor de Cito midden
toetsen van groep 6 t/m 8 die bij een bepaald niveau van voortgezet onderwijs passen.
Bijvoorbeeld scores die overwegend overeenkomen met het niveau havo.
Begrijpend lezen
Rekenen/wiskunde
Technisch lezen
Spelling
De eerste 2 onderdelen tellen hierbij het zwaarst.
• een dubbel- of enkelvoudig niveauadvies
• rekening houdend met de overige relevante leerlingkenmerken als werkhouding, studievaardigheden,
sociaal- emotionele ontwikkeling, woordenschat
• alle overige relevante informatie zoals de ondersteuningsbehoefte van de leerling
• het basisschooladvies (=niveauadvies) is bindend

niveau-advies
• De volgende adviezen kunnen worden gegeven:
• Vwo ( gymnasium/atheneum)
• Havo
• Vmbo theoretische gemengde leerweg/mavo (met lwoo)
• Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (met lwoo)
• Vmbo basisberoepsgerichte leerweg (met lwoo)
• Praktijkonderwijs
Er mag ook een dubbel niveau-advies worden gegeven
voor 2 naastgelegen onderwijstypen, bijvoorbeeld TL/Havo

Onderwijskundig rapport (OKR)
Alle leerlingen verlaten de basisschool met een volledig ingevuld
OKR (wettelijke verplichting) waarvan de ouders een afschrift
krijgen.
Er wordt gebruik gemaakt van een centraal digitaal systeem,
Onderwijs Transparant, bij de overgang van basisschool naar
voortgezet onderwijs. Gegevens worden van het ene naar het
andere leerlingvolgsysteem overgezet.

Daarnaast wordt het basisschooladvies vermeld op het
adviesformulier met een unieke code van OT dat aan ouders wordt
meegegeven ten behoeve van de aanmelding op een school voor
voortgezet onderwijs.

Voor 11 november 2015
Aantal beschikbare plaatsen:
De scholen voor VO geven het aantal beschikbare plaatsen op.
www.schoolkeuzerotterdam.nl
www.fokor.nl

Scholen stellen hun voorrangsregels vast. ( hooguit 2)
Hiervan kunnen zij gebruikmaken bij eventuele
overaanmelding. Deze worden ook geplaatst op
bovengenoemde websites.
Scholen met een bijzonder profiel zoals 2 –talig onderwijs,
theateropleidingen, waarvoor specifieke vaardigheden of
kennis wordt geëist komen op de website van Fokor te staan.

Het adviesgesprek
In het adviesgesprek communiceert de basisschool aan ouders welk
basisschooladvies (=niveauadvies) zij aan de leerling meegeven en hoe
dit tot stand is gekomen.
Het kan voorkomen dat ouders het niet eens zijn met het advies of de
informatie in het OKR. De basisschool mag echter bij haar standpunt
blijven; het advies hoeft niet aangepast te worden.
Als ouders en school niet tot overeenstemming komen hebben ouders
het recht om hun standpunt schriftelijk vast te leggen. Deze zienswijze
wordt door de basisschool als bijlage toegevoegd aan het OKR.

Oriëntatie door ouders en leerlingen
voorafgaand aan aanmelding
4 januari t/m 17 februari 2016:
Voor de periode van aanmelding en plaatsing vindt een oriëntatiefase
plaats.
Ouders van leerlingen die waarschijnlijk extra zorg nodig hebben
kunnen in gesprek gaan met de scholen voor voortgezet onderwijs.
Extra ondersteuningsbehoeften staan beschreven in het
ondersteuningsplan van Koers-VO.
11 januari t/m 5 maart 2016:
Scholenmarkten en open dagen.
Scholen met een bijzonder profiel mogen alvast
toelaatbaarheidsonderzoeken afnemen.

Aanmelding en plaatsing
Adviesformulier (met een unieke code, naam en adresgegevens, het
basisschooladvies en contactgegevens)
Met behulp van dit formulier wordt de leerling aangemeld bij één school voor
Voortgezet onderwijs.
Ronde 1: 1 maart t/m 25 maart 2016
Aanmelden:
Ouders melden aan bij één VO school na overleg met basisschool
VO school voert unieke code in; leerling staat geregistreerd als aangemeld op de
betreffende school.
Toelating:
de school voor VO beslist over de toelating.

Afwijzing:
-als de school vol zit ( en/of de leerling is uitgeloot)
-als de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet wordt onderschreven
-als de school een specifiek profiel heeft en de leerling niet voldoet aan de specifieke
vaardigheden

Niet toegelaten?
Wordt vermeld in OT; ouders en basisschool krijgen dit op dezelfde dag te horen.
Ouders melden aan bij één andere school voor VO tijdens de ronde die op dat
moment plaatsvindt.
Meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen?
Loting georganiseerd door de scholen zelf op dezelfde dag door een notaris.
Melding in OT door VO scholen en bericht aan ouders.
Ronde 2: 28 maart t/m 22 april 2016
Scholen geven aan of er nog plaatsen zijn en hoeveel plaatsen per niveau.
Er wordt door ouders, in samenspraak met de basischool, opnieuw een keuze
gemaakt voor 1 school waar nog plaatsen zijn.
Herhaling van procedure zoals in ronde 1.
Ronde 3 (eventueel): 9 mei t/m 25 mei 2016
Volgens dezelfde procedure.
Plaatsingsoverleggen: om leerlingen die dan nog geen plek hebben te kunnen
plaatsen.

Procedure voor leerlingen met een
mogelijk Pro/Lwoo advies
• Deze leerlingen worden, na schriftelijke toestemming van
ouders, voor de herfstvakantie aangemeld in Onderwijs
Transparant en krijgen na het afnemen van de NIO test, in
december of januari het advies voor aanmelding op een VO
school.
• Deze leerlingen worden vanaf 15 februari maar voor 1 maart
door de ouders aangemeld bij de juiste school.
• Voor 27 april is er duidelijkheid over de plaatsing van deze
leerlingen.

Eindtoets
Resultaat op Eindtoets hoger dan het gegeven basisschooladvies?

De basisschool moet het advies heroverwegen en kan besluiten
het advies aan te passen. Het definitieve besluit tot al dan niet
aanpassen van het advies ligt bij de basisschool.
Resultaat op Eindtoets lager dan het gegeven basisschooladvies?
- Er vindt geen heroverweging plaats.
- Het gegeven advies blijft bindend.
Centrale Eindtoets:
Is nu het verplichte objectieve 2e gegeven (bij wet geregeld) en
wordt opgenomen in het onderwijskundig rapport van de leerling.

Klachtenregeling
Alle betrokkenen bij de overgang kunnen een klacht indienen.
De klachtencommissie Rotterdamse Plaatsingswijzer, behandelt
en onderzoekt uitsluitend klachten over handelingen van een
basisschool of een school voor voortgezet onderwijs, die
mogelijk in strijd zijn met de afspraken uit de Plaatsingswijzer.
www.fokor.nl klachtenformulier
De definitieve klachtenregeling volgt in januari 2016.

Belangrijke data
01-10-2015:
11-11-2015:
04-01-2016:
11-01-2016:
t/m uiterlijk 29-01:
11-01-2016 t/m 05-03-2016:
01-02-2016 t/m 19-02-2016:
15-02-2016 :
01-03-2016 t/m 16-03-2016:
21-03-2016:
24-03-2016:
28-03-2016 t/m 31-03-2016:
01-04-2016 t/m 15-04-2016:
21-04-2016:
22-04-2016:
09-05-2016 t/m 11-05-2016:
12-05-2016 t/m 18-05-2016:
24-05-2016:
25-05-2016:

aanmelden leerlingen voor Pro/Lwoo onderzoeken
actualisering van www.schoolkeuzerotterdam.nl
oriëntatiefase
afname M toetsen groep 8 en opstellen van definitief
basisschooladvies/definitief maken OKR
scholenmarkten en open dagen VO
adviesgesprekken met ouders (10-02-2016)
aanmelden van Pro/Lwoo leerlingen (plaastingsbesluit uiterlijk 27-04-2015)
aanmelden van reguliere leerlingen bij het VO
loting bij overaanmelding
plaatsingsuitslag ronde 1
gesprekken basisschool en ouders i.v.m. nieuwe aanmelding
aanmelden van de niet-geplaatste leerlingen
loting bij overaanmelding
plaatsingsuitslag ronde 2
gesprekken basisschool en ouders i.v.m. nieuwe aanmelding
aanmelden van de niet-geplaatste leerlingen
loting bij overaanmelding
plaatsingsuitslag ronde 3

19,20,21 april:
Mei/juni:
Vanaf ?:
Uiterlijk 10 dagen na uitslag:

afname centrale eindtoets
ouders ontvangen schriftelijk de uitslag van de eindtoets
heroverweging van advies indien de score positief afwijkt
leerlingen met gewijzigd advies (eventueel) aanmelden nieuwe
school
verzamelen van leerlinggegevens groep 7
voorlopig basisscholadvies aan ouders van leerlingen in groep 7

Mei/juni:
Mei/juni:

Belangrijke websites

www.schoolkeuzerotterdam.nl

www.schoolprofielen.nl

www.fokor.nl

