


Presentatie

Voortgezet 

Onderwijs



Welkom 

op deze 

voorlichtingsavond over 

het voortgezet 

onderwijs



Mobieltjes

graag 

Uit of 

stil!!



WEGWIJS

IN

ONDERWIJSLAND



Type scholen:

Waar gaan onze leerlingen meestal naartoe?

• Praktijkonderwijs

Voorbereidend

Middelbaar

Beroeps

Onderwijs

• V.M.B.O. 



Organisatie

Voortgezet Onderwijs



Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

B.B.L.

Basis

Beroepsgerichte

Leerweg

K.B.L.

Kader

Beroepsgerichte

Leerweg

G.L.

Gemengde

Leerweg

T.L.

Theoretische

Leerweg

Leerwegondersteunend onderwijs

4 leerwegen



UITSTROOM “S.B.O. De Wissel”

V.M.B.O.
•Hanze College (Oosterhout)

•Tessenderlandt/ Prisma (Breda)

•A.O.C. Prinsentuin (Andel)

•A.O.C. Prinsentuin (Breda)

•Dongemond College (Raamsdonksveer, Made)

•Vakcollege Tilburg (voormalig MBC Economie en 

Groen + De Vakschool)

•Scala (Teteringen)

•Cambreur College (Dongen)

•De Rooi Pannen (Tilburg)

•Het Reeshofcollege (Tilburg)

Praktijkonderwijs
•De Zwaaikom (Oosterhout)

•Praktijkschool Breda

•MET (Waalwijk)

•Praktijkcollege Tilburg

“specifiek V.M.B.O.”
•Christoffel (Breda)

•Rotonde (Breda)

•Frater v. Gemertschool (Tilburg)



PRAKTIJKSCHOOL - L.W.O.O.

Commissie van 

Toelaatbaarheidsverklaringen V.O.

Groeidocument
Geschreven door leerkracht. Ouders mogen hierin geen veranderingen aanbrengen.    

Wel kunnen zij opmerkingen bijvoegen.

Toelaatbaarheidsverklaring Ondersteuningsarrangement



L.W.O.O.

Extra ondersteuning op 

V.M.B.O.-scholen

V.O. scholen bepalen zelf 

hoe dit wordt ingevuld



OPP-trap



Leerrendement < 50%

Leerrendement tussen 50% en 75%



Van Schoolonderzoek tot Aanmelding

november/december/januari: 

toetsen+verwerking

eind januari, begin februari: 

adviesgesprekken

maart: 

aanmelden met Groeidocument

* veel scholen houden inschrijfavonden.

april/mei

overleg met Voortgezet Onderwijs

16 november 2016: 

informatieavond



We gaan nu verder

met de 

Procedure 

“verwijzing”



Procedure verwijzing

- Intelligentie onderzoek (NIO)

- Intern overleg

- Adviesgesprek met ouders + kind

- Aanmelding

- Groepsgewijs schoolonderzoek



Onder supervisie van

Marja Franken

psycholoog

Tijdstip: oktober



Wat gaat 

de psycholoog doen?

N.I.O.



De N.I.O is een intelligentietest die ontwikkeld is 

om behulpzaam te zijn bij een juiste keuze van 

niveau van (vervolg)onderwijs voor:

- Eindgroepen Basisonderwijs

- Speciaal Onderwijs

- Klassen 1,2 en 3 van Voortgezet Onderwijs.



Nederlandse

Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau

-Taalkundige kennis en inzicht

*synoniemen

*analogieën

*categorieën

-Getallen

*rekenkundig inzicht en 

redeneervermogen

-Uitslagen

*ruimtelijk inzicht



synoniemen

dapper  

1. licht

2. koud

3. vrees

4. moedig

5. nieuw



analogieën
huizen-stad

bomen

1. takken

2. gras

3. bos

4. weg

5. stam



2-4-6-8-10-12- ..... 

[10-11-12-13-14]

Welk getal moet er in deze rij op het laatste 

getal volgen?

getallen



Voorbeeld 1

rekenen

8 …2 = 10           [x  :  +  - ]

1…3 = 8…2      [x  :  +  - ] [x  :  +  -]

Voorbeeld 2



Uitkomsten van de N.I.O.
- Het belangrijkst is de totaalscore = TIQ

- Verbale factor = VIQ : hangt samen met:

• talige vakken (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen)

• tekstbegrip 

• logisch inzicht  (wereldoriëntatie en wiskunde)

- Symbolische intelligentie = SIQ : hangt samen met: 

• algemene vakken van school (wereldoriëntatie)  

• praktijkvakken (tekenen, handvaardigheid, techniek en verzorging) 

• rekenen en wiskunde



Procedure verwijzing

- Intelligentie onderzoek

- Intern overleg

- Adviesgesprek met ouders + kind

- Aanmelding

- Groepsgewijs schoolonderzoek



• TECHNISCH LEZEN AVI+DMT

• SPELLING

• REKENEN EN WISKUNDE

• BEGRIJPEND LEZEN 

Groepsgewijs 

schoolonderzoek



Procedure verwijzing

- Intelligentie onderzoek

- Intern overleg

- Adviesgesprek met ouders + kind

- Aanmelding

- Groepsgewijs schoolonderzoek



GROEPSLEERKRACHT

PSYCHOLOOG + IB



• Praktijkonderwijs

• Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met 

Leerweg Ondersteunend Onderwijs (VMBO + LWOO)

• Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

• Speciaal Onderwijs (kan alleen met indicatie        

bijvoorbeeld voor REC 3 of REC 4)



Advies van de school is bindend



Procedure verwijzing

- Intelligentie onderzoek

- Intern overleg

- Adviesgesprek met ouders + kind

- Aanmelding

- Groepsgewijs schoolonderzoek



MET GROEPSLEERKRACHT

In eind 

januari en 

begin 

februari

Adviesgesprek met 

ouders + kind



Groeidocument

• Verslag over het kind

• Schooladvies VO

• in 3-voud

• Bijlagen zoals onderzoeksverslagen, 

dyslexieverklaring, capaciteitenonderzoek, 

SOVA-verslag, relevante verslagleggingen en 

historisch toetsoverzicht

• Alles wordt ook nog digitaal aan de scholen 

aangeleverd



Procedure verwijzing

- Intelligentie onderzoek

- Intern overleg

- Adviesgesprek met ouders + kind

- Aanmelding

- Groepsgewijs schoolonderzoek



• Tijdens de inschrijfdagen meldt u uw kind aan

via een aanmeldingsformulier. 

U levert daar het door de Wissel meegegeven

pakketje van groeidocument en bijlagen in.

• ‘specifiek VMBO’ en Praktijkonderwijs hebben

vaak intakegesprekken op afspraak.

Aanmelding



BEZOEK DE

OPEN DAGEN

U ontvangt een lijst met data

en kijktips voor open dagen.



Bedankt

voor

uw

aandacht


