FAQ voor scholen en organisaties die zich bezighouden met de overgang po-vo
Hoe ziet het tijdpad voor de schooladviezen en de doorstroomtoets eruit, vanaf
schooljaar 2023/2024?
Scholen melden zich uiterlijk 15 november aan voor een doorstroomtoets.
Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari.
Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de
middelbare school (vo)*.
*Voor leerlingen uit het po, so en sbo die naar het vso gaan, geldt de centrale aanmeldweek niet.
Waarom komt er een nieuw tijdpad voor de schooladviezen en de toets?
Het tijdpad bij de schooladvisering en de doorstroomtoets verandert om leerlingen meer gelijke
kansen te bieden. In de huidige situatie hebben leerlingen met een bijgesteld advies een
zevenmaal kleinere kans op de vo-school van voorkeur geplaatst te worden. Doordat alle leerlingen
zich straks op hetzelfde moment aanmelden bij het vo, hebben zij allen dezelfde kans op een plek
op de gewenste school.
Daarnaast wordt de periode tussen de afgifte van het voorlopig schooladvies en de afname van de
doorstroomtoets korter. Dat zorgt ervoor dat de meting van de cognitieve taal- en
rekenvaardigheden van de leerlingen niet nog veel kan veranderen, bijvoorbeeld door
toetstraining. Ook daarmee wordt een bijdrage geleverd aan gelijke kansen voor elke leerling.
Het schooladvies moet straks eerder worden afgegeven (in de eerste drie weken van
januari). Hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende informatie verzamel om een goed
schooladvies af te geven?
Het schooladvies van een leerling komt tot stand door verschillende informatiebronnen, waaronder
de leerresultaten uit het LVS. Meer informatie kan onder andere opgehaald worden door inbreng
van collega’s (zoals intern begeleiders). Daarnaast is het van belang in het gesprek te gaan met
leerlingen en hun ouders.
Meer informatie over schooladvisering kunt u vinden in de Handreiking schooladvisering. In het
voorjaar van 2023 verschijnt een geüpdatete versie van deze handreiking, waarbij ook een
afwegingskader toegevoegd wordt. Dit afwegingskader bevat handvatten voor een afgewogen
beslissing ten aanzien van de heroverweging van schooladviezen.
Uit welke doorstroomtoetsen kan ik als school kiezen voor schooljaar 2023/2024?
Eindtoetsen (vanaf 2023/2024: doorstroomtoetsen) worden toegelaten voor een periode van vier
jaar. Tot en met schooljaar 2022/2023 gebeurt dat op basis van een beoordeling door een
onafhankelijke commissie (de Expertgroep Toetsen po). Elke toets die voor vier jaar toegelaten is,
wordt jaarlijks gecontroleerd. Een overzicht van de eindtoetsen die op dit moment zijn toegelaten
is te vinden op Rijksoverheid.nl.
Vanaf 1 januari 2023 is het CvTE verantwoordelijk voor de toelatingen van doorstroomtoetsen. Het
CvTE neemt de geldende toelatingen over. Het CvTE is daarnaast verantwoordelijk voor het
(her)beoordelen van de toegelaten toetsen en van nieuwe toetsen. Zo is ook de overheid van plan
een doorstroomtoets aan te bieden.
Een school kan zich tot 15 november 2023 aanmelden bij een toegelaten doorstroomtoets. Op
Rijksoverheid.nl volgt daarover zo snel mogelijk meer informatie.
Op basis waarvan komen de toetsadviezen tot stand?
De grenzen van de toetsadviescategorieën (van pro/bb tot vwo) komen tot stand op basis van
doorstroomonderzoek. Daarbij wordt bekeken op welk niveau eerdere leerlingen met een bepaalde
score op de eindtoets in leerjaar 3 van het vo onderwijs volgen. Daarmee wordt bepaald welke
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toetsadviezen bij welke scores horen. Bijvoorbeeld: wanneer krijgt een leerling een havo/vwotoetsadvies en wanneer een vwo-advies?
Belangrijk om te benoemen is dat voor elke toetsafname van de eindtoets (straks:
doorstroomtoets) geldt dat de score van leerlingen niet tot stand komt op basis van de score van
andere leerlingen. Ook staan de percentages leerlingen die een bepaald toetsadvies krijgen niet
van te voren vast. Dat gebeurt nu niet en met ingang van de nieuwe wet ook niet.
Er zit straks meer onderwijstijd na de afname van de doorstroomtoets. Hoe leerlingen te
motiveren na afname van doorstroomtoets?
Sommige leerkrachten maken zich zorgen dat zij niet in staat zouden zijn om hun leerlingen
nog te motiveren tot leren nadat de doorstroomtoets is afgenomen. Daarmee zou de onderwijstijd
minder intensief worden besteed. Een recente peiling laat zien dat leraren de zorg delen dat het
lastig kan zijn om leerlingen te motiveren vlak voor de overstap naar het vo, maar dat zij
tegelijkertijd zelf goed in staat zijn om vanuit hun professionaliteit leerlingen gemotiveerd te
houden. Het verhogen van de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces kan helpen om
leerlingen ook na de doorstroomtoets gemotiveerd te houden. Dit kan in de vorm van
kindgesprekken, waarvan het belang door wetenschappers steeds meer wordt benadrukt. Het zou
helpen bij het ontwikkelen van intrinsieke motivatie, het identificeren van onderwijsbehoeften en
kan de pedagogische relatie versterken. Dit kan bijvoorbeeld ook gekoppeld worden aan de
voorbereiding op het vo.
Meer informatie en concrete ideeën voor in de klas kunt u vinden op
https://open.overheid.nl/repository/ronl-c1a238d4-e4d5-4f5d-b71a0fd7525b071b/1/pdf/handreiking-schooladvisering-versie-januari-2022.pdf
Op dit moment is bijstelling van het schooladvies niet verplicht. Het schooladvies wordt
met ingang van schooljaar 2023-2024 verplicht naar boven bijgesteld bij een hoger
toetsadvies, tenzij dat niet in het belang van de leerling is. Hoe worden scholen bij deze
bijstelling ondersteund?
Om leraren te ondersteunen bij de schooladvisering wordt de informatie rondom dit thema
uitgebreid. De Handreiking schooladvisering wordt geactualiseerd. Daarbij wordt een
afwegingskader gevoegd, met handvatten voor een afgewogen beslissing ten aanzien van de
bijstelling van de schooladviezen. De geactualiseerde versie van de handreiking (met het
afwegingskader) kan bij de totstandkoming van de schooladviezen en de heroverwegingen in 2023
geraadpleegd worden.
Voor welke leerlingen geldt de centrale aanmeldweek?
De centrale aanmeldweek geldt voor leerlingen vanuit het po, so en sbo die de overstap maken
naar het vo. Voor leerlingen vanuit het po, so en sbo die naar het vso gaan, geldt de centrale
aanmeldweek niet. Deze leerlingen kunnen zich al met een voorlopig schooladvies aanmelden bij
het vso.
Mag een toelatingsbeslissing als bedoeld in artikel 8.8 lid 2 Wvo 2020 ook een besluit tot
afwijzing van de toelating (niet-toelating, bijvoorbeeld als gevolg van een loting) zijn?
Ja, de toelatingsbeslissing van een school mag ook negatief uitvallen.
Mag er sprake zijn van een tweede aanmeldronde voor leerlingen die in de centrale
aanmeldronde zijn afgewezen op ondersteuningsbehoefte of zijn uitgeloot?
Leerlingen melden zich in de centrale aanmeldweek aan bij het vo. Het kan zijn dat leerlingen
worden geweigerd, bijvoorbeeld op grond van een ondersteuningsbehoefte waarin de school niet
kan voorzien. Deze leerlingen kunnen na de centrale aanmeldweek in een of meerdere
plaatsingsrondes alsnog op een school geplaatst worden. Scholen hebben daarbij zorgplicht voor
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Een school mag deze leerlingen pas weigeren als
een andere school is gevonden (zie Wvo 2020 artikel 8.9 lid 2).
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Is een digitale aanmelding bij een middelbare school ook een schriftelijke aanmelding?
Op dit punt verandert de wet niet. Leerlingen kunnen ook digitaal aangemeld worden. De
aanmelding kan in ieder geval niet mondeling gebeuren.
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