
 

 

Procedure Schoolverlaters   

 

Inleiding 

Iedere leerling in het Speciaal Basisonderwijs heeft volgens de wet een eigen Ontwikkelings-

Perspectief-Plan (OPP). 

Eind groep 6 wordt door de intern begeleider samen met de groepsleerkracht in het OPP het 

voorlopige uitstroom advies geformuleerd.  

In de groepen 7 en 8 geven we per vakgebied aan waar onze leerling op basis van de CITO-scores in 

zijn/haar ontwikkeling is en wat hierbij het huidige uitstroom niveau is. Als er een vastgestelde 

intelligentie bekend is wordt dit ook genoteerd. 

In groep 8 wordt er (voor het tijdspad zie de PoVo procedure) een definitief advies vastgesteld. Dit 

wordt gedaan door de leerkracht samen met de Commissie van Begeleiding (CvB). Na deze interne 

bespreking en vaststelling van het definitieve advies, wordt het besproken met de 

ouders/verzorgers van de leerling. 

De CvB bestaat uit de orthopedagoog, de intern begeleider en de adjunct-directeur. Voor de 

procedure schoolverlaters schuiven de orthopedagoog en de intern begeleider aan. 

In deze beschrijving van de procedure worden de verschillende fases toegelicht. 

 

Voortraject procedure schoolverlaters 

Eind groep 6 wordt een voorlopig advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op gegevens uit de groep 

(werkhouding, methodetoetsen, sociaal-emotioneel), de CITO resultaten, eventuele IQ gegevens en 

overige testresultaten/vastgestelde diagnoses. De CvB, bestaande uit de orthopedagoog ,de intern 

begeleider en de groepsleerkracht formuleren in overleg met elkaar dit voorlopig advies. 

Dit voorlopig advies wordt tijdens het OPP gesprek in juni met de ouders/verzorgers van de leerling 

besproken. 

In groep 7 wordt halverwege het schooljaar (april/mei) door de CvB en de groepsleerkracht 

besproken welke leerlingen in aanmerking komen voor de schoolverlatersgroep. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de leeftijd, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de didactische 

ontwikkeling van de leerling. 

 

Vervolg procedure schoolverlaters in groep 8 

Bij de start van het schooljaar is er een algemene informatieavond waarin de ouders van groep 8 

uitleg krijgen over de schoolverlatersprocedure. Tijdens deze bijeenkomst wordt door de 

orthopedagoog verteld wat het schoolverlatersonderzoek inhoudt en welke toetsen er worden 

afgenomen. 

In november wordt er een informatieavond voor de ouders van de schoolverlaters gehouden met 

als doel: 

• ouders informeren over het verschil tussen PRO, VMBO en VSO i.s.m. VO collega’s; 

• ouders informeren over de procedure tot aan de aanmelding en inschrijving op het VO. 

  



 

 

In oktober vinden de eerste twee onderdelen van het schoolverlatersonderzoek plaats: 

• Afnemen van de CITO-toetsen; 

• Afname van de ADIT 

Begin oktober worden onder begeleiding van de groepsleerkracht de cito toetsen rekenen, spelling 

en begrijpend lezen afgenomen. Eind oktober wordt de ADIT onder begeleiding van de 

orthopedagoog en de groepsleerkracht afgenomen. De ADIT wordt digitaal afgenomen. 

 

N.a.v. de resultaten van deze onderzoeken zal door de CvB, samen met de leerkracht, een definitief 

advies gevormd worden. Dit wordt intern getoetst door middel van een collegiale consultatie 

vanuit Het Loket Passend Onderwijs.  Dit definitieve advies wordt half/eind november met de 

ouders/verzorgers en leerling besproken. De volgende stap is alle informatie verantwoorden in 

Onderwijs Transparant (OT) 

• OT wordt voor alle PRO leerling in de periode half / eind november ingevuld; 

• OT wordt voor alle overige uitstroomniveau (VMBO, HAVO) in januari ingevuld. 

 

In de periode november – februari (afhankelijk van het uitstroomniveau) ontvangen de 

ouders/verzorgers de ingevulde OT-formulieren en het machtigingsformulier. Ouders wordt 

gevraagd op deze formulieren het ouderdeel in te vullen en te ondertekenen. Nadat dit is gedaan 

en is ingeleverd bij de groepsleerkracht worden de gegevens van de leerlingen in OT op “definitief” 

gezet. Dit doen de intern begeleider en leerkracht in afstemming met elkaar. (voor het tijdspad zie 

PoVO-procedure). 

De school zorgt voor de aanmelding van de leerlingen op de school. Dit is de school waar de 

ouders/verzorgers graag samen met hun kind voor kiezen en moet passend zijn bij het gegeven 

definitieve advies. De ouders/verzorgers zijn na de aanmelding door de school, zelf 

verantwoordelijk voor de inschrijving van de leerling bij de VO school.  

 

Toelichting Schoolverlatersonderzoek 

In de schoolverlatersgroep wordt in oktober het schoolverlatersonderzoek gedaan. 

Het schoolverlatersonderzoek bestaat uit 3 delen; 

- CITO; rekenen, spelling en begrijpend lezen 

- ADIT  

- Route 8 

 

Begin oktober wordt door de groepsleerkracht de CITO toets van rekenen, spelling en begrijpend 

lezen  afgenomen (zie hierboven). Kinderen worden getoetst op basis van hun voorlopig advies (zie 

document  verantwoording Schoolstandaarden en ambities 2018-2021) 

Eind oktober wordt door de groepsleerkracht in samenwerking met de orthopedagoog de ADIT 

afgenomen (zie hierboven). Dit is een digitale test die een intelligentiebepaling oplevert.  

Aan de hand van alle gegevens wordt door de CvB het definitieve advies voor het Voortgezet 

Onderwijs geformuleerd.  



 

 

In april maken de leerlingen de Route 8 eindtoets. Dit is een adaptieve digitale toets. De resultaten 

van deze toets kunnen van belang zijn voor een eventuele wijziging van het definitief gegeven 

advies. Echter kan dit advies alleen naar boven bijgesteld worden, niet naar beneden. 

 

Toelichting Bepalen van het Uitstroomniveau 

Binnen Stichting Gewoon Speciaal zijn onderstaande uitstroomniveaus bepaald met de daarbij 

horende groei in DLE en het  leerrendement in percentages. 

De didactische scores in DLE en het leerrendement worden gebruikt bij het bepalen van het 

voorlopige uitstroomniveau en in groep 8 het definitieve uitstroomniveau. De uitstroom wordt 

vooral bepaald op basis van de scores voor Rekenen en Begrijpend Lezen. Deze twee vakken zijn 

leidend voor het advies. 

Naast deze cijfers wordt gekeken naar sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, zijn/haar 

zorgbehoeften, de ontwikkeling in zelfstandigheid en de werk(houding). 

 

Uitstroom DLE Groei per halfjaar 
onderwijsaanbod 

Leerrendement in 
percentages 

Praktijkonderwijs (PRO) 2 tot 3  25 - 50 % 

VMBO BBL 3  50 - 75 % 

VBMO BK 3 tot 4 75 - 83 % 

VMBO GL/TL 4 tot 5 83 of hoger 

HAVO > 5 100-117 % 

VWO > 5 > 117 % 

 

Tot slot 

Het kan voorkomen dat de ouders/verzorgers het niet eens zijn met het gegeven definitieve advies. 

Als zich dit voordoet streven we er allereerst altijd naar om elkaar goed te begrijpen; enerzijds de 

zienswijze door de ouders/verzorgers en anderzijds het beeld van de school. Het is de school die 

uiteindelijk beslist of er eventueel wordt afgeweken van het tot stand gekomen definitieve advies. 

Uiteindelijk is het advies van de school leidend. 

 

 

 

 

 

 


