
De Klik
Teamsbijeenkomst 14 oktober 2021



Stuurgroep

 Namens de besturen

 Afgevaardigden PO/VO en SWV

 Taken:

Afstemming PO – VO

Organiseren leerkrachtenmiddag

Communicatie digitale overdracht (overdrachtsdocument en OSO)

Uitbrengen nieuwsbrief m.b.t. overgang PO – VO

Communicatie ADIT en WNV: organisatie door Avision en SWV

Communicatie Brede Adviesgroep

 Website: https://www.swvapeldoornpo.nl

 De Klik: Alle bestanden; recent en van vorig jaar

https://www.swvapeldoornpo.nl/


Nieuwsbrief eind oktober

Overstapdossier: nieuwste format!

 Stappenplan plaatsingswijzer: nodig voor invullen 
overstapdossier

 Handleiding OSO: nodig voor digitaal verzenden

 Toestemmingsformulier ouders

Ouderbrief met procedure

Contactgegevens en brinnummers scholen

Kortom; alles wat je nodig hebt!



Overstapdocument

Onderdelen

Algemeen + advies

Cito-gegevens, volgens plaatsingswijzer

Leerontwikkeling

Gedragsontwikkeling

Werkhouding

Thuissituatie

Toelichting schooladvies



Overstapdocument



Aanvullende vragen +  toelichting 

advies:



Stappenplan plaatsingswijzer

 Stap voor stap uitleg over het invullen van het 

overstapdocument.

 Let op de criteria voor leerlingen met extra 

ondersteuning of PRO!



OSO

 Voor het adviesgesprek: klaarzetten

Gesprek: toestemming regelen

 Na het adviesgesprek: verzenden



Na de eindtoets

 Eindtoets hoger dan advies? -> verplicht heroverwegen

Communiceren met ouders; we passen het advies 

wel/niet aan

 Bij aanpassing advies -> contact VO school

 Eindtoets toevoegen aan OSO van alle kinderen 

(verplicht)

 Alle OSO opnieuw verzenden



Tips

 Vul het overstapdocument volledig in. 

 Denk aan beschermende/belemmerende factoren die 
relevant zijn.

 Heeft de leerling ondersteuning gehad? Vul dit dan ook 
in!

 Een schooladvies is een verantwoordelijkheid van het 
team. Doe dit altijd in goed overleg met collega’s.

Ga regelmatig in gesprek met het team over hoe het 
schooladvies tot stand komt. 



Kansrijk adviseren

Een aantal aandachtspunten:

 In Apeldoorn lijkt sprake van ‘onderadvisering’

Verschil schooladvies en eindtoets

Opstroom in Vo

 Zorg dat je inzicht krijgt in ‘hoe doet mijn school dit?’

Ga in dialoog in het team welke ‘zachte’ kenmerken 
wegen wij mee?

 Vanuit VO: ‘zachte’ kenmerken als werkhouding, 
motivatie lijken belangrijk voor opstroom



Kansrijk adviseren

Links;

Algemene tips mbt schooladvisering:

https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/

Hoe doet jouw school het mbt advisering?

https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/actueel/rapportages-
voorgezet-onderwijs-2021-beschikbaar

Doe de simulatie:

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactie
ve-simulatie-basisschooladvies

https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/
https://www.nationaalcohortonderzoek.nl/actueel/rapportages-voorgezet-onderwijs-2021-beschikbaar
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-basisschooladvies

