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Doel van dit protocol: 

- Ouders en leerlingen vroegtijdig informeren over het verwachte niveau voor de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. 

- Ouders en leerlingen de mogelijkheid bieden om vroegtijdig middelbare scholen te 
kunnen bezoeken om te oriënteren.  

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid met collega’s binnen onze school voor de 
prognoses, voorlopig en definitieve adviezen die gegeven worden. 

 
Het Nederlandse onderwijssysteem: 

 
Op veel middelbare scholen is het mogelijk om te starten in een brugklas met een gecombineerd niveau. 

 

Groep 5 
- Afname NSCCT: datum nader te bepalen  

Deze Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test wordt afgenomen door een externe 
partij. Voor de afname van deze test vragen wij vooraf toestemming aan ouder(s)/ 
verzorger(s). De resultaten van deze test worden besproken tijdens het ouder-
/kindgesprek in maart. 

 
Groep 6 

- Prognose: in groep 6 formuleren wij een prognose voor het voortgezet onderwijs. 
Deze prognose zal besproken worden en op papier worden meegegeven tijdens het 
ouder-/kindgesprek in maart.  
De mogelijkheden voor de prognose zijn: 
PRO/VMBO BL    VMBO TL 
VMBO BL    VMBO TL/HAVO 
VMBO BL/KL    HAVO 
VMBO KL    HAVO/VWO 
VMBO KL/TL 

- Aan het einde van groep 6 wordt de prognose door de leerkracht(en) van groep 6 
besproken tijdens de overdracht met de leerkracht(en) van groep 7. 



 

 
 
Groep 7 

- Afname NSCCT: datum nader te bepalen 
Deze Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test wordt afgenomen door een externe 
partij. Voor de afname van deze test vragen wij vooraf toestemming aan ouder(s)/ 
verzorger(s). De resultaten van deze test worden besproken tijdens het ouder-
/kindgesprek in maart. 

- Voorlopig advies: in groep 7 formuleren wij een voorlopig advies voor het voortgezet 
onderwijs. Dit voorlopig advies zal besproken worden en op papier worden 
meegegeven tijdens het ouder-/kindgesprek in maart.  
De mogelijkheden voor het voorlopig advies zijn: 
PRO     VMBO TL 
VMBO BL    VMBO TL/HAVO 
VMBO BL/KL    HAVO 
VMBO KL    HAVO/VWO 
VMBO KL/TL    VWO 

- Aan het einde van groep 7 wordt het voorlopig advies door de leerkracht(en) van 
groep 7 besproken tijdens de overdracht met de leerkracht(en) van groep 8. 

 
Groep 8 

- Tijdens het ouder-/kindgesprek in oktober/november zal de voortgang m.b.t. het 
advies voor het voortgezet onderwijs besproken worden. 

- Definitief advies: in groep 8 formuleren wij het definitief advies voor het voortgezet 
onderwijs. Dit definitief advies zal op papier worden meegegeven en besproken 
tijdens het adviesgesprek eind januari/begin februari.  
De mogelijkheden voor het definitief advies zijn: 
PRO     VMBO TL 
VMBO BL    VMBO TL/HAVO 
VMBO BL/KL    HAVO 
VMBO KL    HAVO/VWO 
VMBO KL/TL    VWO (+) 

- Eindtoets: de Dia-Eindtoets wordt afgenomen in de landelijk bepaalde periode. Als de 
uitslag van de Dia-Eindtoets opvallend hoog afwijkt van ons definitief advies, zullen 
wij ons advies heroverwegen en indien nodig bijstellen. Als hiervan sprake is, nemen 
wij contact op met ouder(s)/verzorger(s). 
Voor de Dia-Eindtoets maken wij rond november een proeftoets, dit is puur bedoeld 
om de kinderen alvast een keer aan de werkwijze te kunnen laten wennen. 

 
Alle prognoses/adviezen worden opgesteld door de groepsleerkracht(en) op basis van 
werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, concentratie, huiswerkattitude, resultaten uit ons 
leerlingvolgsysteem (waarbij de focus ligt op de resultaten van rekenen en begrijpend lezen) 
en de uitslag van de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT). Hierna worden de 
prognoses/adviezen gezamenlijk besproken met de groepsleerkracht(en), ib-er, leerkrachten 
van groep 6, 7 en/of 8 en directie. 
 



 

 
Als wij het noodzakelijk vinden om tussentijds met elkaar in gesprek te gaan over de 
voortgang van de advisering voor het voortgezet onderwijs, kunnen wij afwijken van dit 
protocol en individueel met ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maken.    
 
De prognose/het advies wordt in een envelop mee naar huis gegeven tijdens het gesprek. 

Leerlingen/ouders kunnen het vervolgens zelf in het portfolio doen.   

 

Iedere prognose en voorlopig advies wordt met zorg door ons opgesteld. Wij volgen de 

ontwikkeling van een kind, daardoor kan het definitieve advies altijd iets afwijken van een 

eerder gegeven prognose en/of voorlopig advies. 

 

 


