
 

 

 

 

Verwijzing naar Praktijkonderwijs òf vmbo basis 

 

Soms is begin groep 8 nog onduidelijk of een leerling gaat uitstromen naar het praktijkonderwijs of het 

vmbo. Een stukje onderzoek door middel van didactische toetsen en een capaciteiten onderzoek kan 

helpend zijn in de keuze tussen de twee onderwijsvormen. Nadat de gegevens verzameld zijn in de 

bovenschoolse toetsprocedure geeft het SWV een pré-advies af ten behoeve van het voortgezet onderwijs  

welke ondersteuningsvorm het best passend is voor de leerling (VMBO BBL met ondersteuning, Verlengde 

onderbouw PrO/VMBO of Praktijkonderwijs).  

 Bovenschoolse toetsprocedure  

In de bovenschoolse toetsprocedure genereert het PO, indien nodig met ondersteuning van het 

Samenwerkingsverband VO, de benodigde gegevens voor de overdracht naar het  

 

praktijkonderwijs dan wel het vmbo. Voor de toelating tot het praktijkonderwijs zijn adaptieve 

toetsgegevens èn een geldig IQ-onderzoek vereist. Om deze gegevens te verzamelen, wordt de 

leerling via het (aan)meldformulier aangemeld in Onderwijs Transparant met de aanmeldreden 

‘twijfel rondom uitstroomniveau (PrO of VMBO) ‘. 

o Leerrendement 

Het leerrendement van leerlingen die worden verwezen het praktijkonderwijs of het vmbo 

(basis/kader) kan worden vastgesteld door leerlingen te toetsen op de domeinen technisch 

lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. Alle toetsen moeten zijn afgenomen 

in het huidige schooljaar en om de daadwerkelijke leervorderingen en het leerrendement te 

kunnen bepalen, dient er adaptief te zijn getoetst. 

Voor verwijzing naar het praktijkonderwijs of vmbo basis/kader kunnen de leerlingen 

getoetst worden met een van passende niveautoetsen uit het eigen volgsysteem 

(bijvoorbeeld CITO), of het drempelonderzoek.  Indien de PO-school voor eind januari 2019 

niet in staat is om adaptieve toetsen af te nemen bij te leerling, kan gebruik gemaakt worden 

van het drempelonderzoek. Houdt er rekening mee dat, bij afname van het 

drempelonderzoek, de leerling ongeveer een DLE van 30 moet hebben. 

o Het Intelligentiequotiënt: Een capaciteitenonderzoek 

Bij het vaststellen van de capaciteiten bij twijfel rondom het niveau (PrO of vmbo), wordt 

de groepsgewijze NIO afgenomen. De PO-scholen kunnen leerlingen inschrijven de NIO op 

testdata die aangeleverd worden door het samenwerkingsverband. 

Indien er redenen zijn om een leerling individueel te laten toetsen, graag contact 

opnemen met het samenwerkingsverband.  

 

Bij afname van een capaciteitenonderzoek dienen de PO-scholen ervoor te zorgen dat het 

door de ouders ondertekende toestemmingsformulier aanwezig is op de locatie waar het 

onderzoek wordt afgenomen. Het toestemmingsformulier is terug te vinden op de 

website van het samenwerkingsverband. 

 



 

 

 

o Sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag: vragenlijsten S-E:  

Bij leerlingen die de overstap maken en de uitstroom PrO of vmbo nog onduidelijk is, wordt 

een SEM-vragenlijst afgenomen. Dit zal standaard de DVL (docentenvragenlijst) en/of de LVL 

(leerlingvragenlijst) zijn van A-vison. Het samenwerkingsverband zal de PO-school een digitale 

link toesturen, met het verzoek de vragenlijst in te vullen. De verwerking van de vragenlijst 

zal terug te vinden zijn in Onderwijs Transparant. 

 


