
ADVISERING

V M B O  B / K  – M AVO - H AVO  - V W O



NIVEAU EN KEUZE NIEUWE SCHOOL

8 jaar PO 4/5/6 jaar VO



SUCCESFACTOREN 
PO>VO
• Cognitieve ontwikkeling van leerlingen

• Niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen

• Achtergrondkenmerken van leerlingen

• Sociale omgeving

• School – en omgevingsfactoren

• Overgangsprocedure 



LEERWEG- & ONDERSTEUNINGSADVIES 



ADVIES IS STARTPOSITIE



UITSTROOM



VMBO BASIS EN KADER

LAGER PRAKTISCH
OPGELEID

HARDE CIJFERS versus LEERSTIJL 



UITSTROOM

BASIS MBO 2 of 3
KADER MBO 3 of 4
MAVO MBO 4 
HARDE CIJFERS versus LEERSTIJL 



CASUS KADER OF MAVO ADVIES?

• Levi, 12 jaar, woont in Den-Bosch
1. CITO-score van MAVO
2. Werkt voor de leraar.
3. Heeft succeservaringen nodig voor 

verhoogde motivatie.
4. Vindt werken met zijn handen 

leuker dan uit boeken.
5. Wil later schilder worden.



KADER OF MAVO (TL)?

KANSRIJK ADVISEREN PASSEND ONDERWIJS 



PRO / VMBO SCHOLEN DEN-BOSCH

Basis / Kader / GL / TL Kader / GL / TL Basis / Kader
Groen Dienstverlening en product Z&W – D&P – HBR – Techniek 

(PIE/BWI/ T&L) 

VSO (VMBO) Theoretische Leerweg Praktijkonderwijs



HET ADVIES KAN JE BASEREN OP…
• LEERLINGVOLGSYSTEEM & HARDE CIJFERS

MAAR OOK OP…

• LEERSTIJL VMBO B/K = DOEN

• PROFIELEN

• HETROGENEN GROEPEN



MAVO/VMBO-T 
HAVO
VWO



Succesfactoren Profiel
VMBO-T/Mavo Havo VWO

Cognitieve ontwikkeling 
van leerlingen

•Intelligentie
•Leercapaciteit
•Eerdere leerprestaties
•Groei in leerprestaties

•heeft een IQ tussen 101 en 107 
(NIO); 
Cito tussen 529 en 536; IEP 77-81 
punten;
Route 8: 188-216
•LVS Niveau III
•heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
NL taal, rekenen en Engels 
volgens geldende 
referentieniveaus
•kan met aangeboden structuur 
van docent zijn leerdoelen 
zelfstandig bereiken

•heeft een IQ tussen 108 en 117 
(NIO); 
Cito tussen 537 en 544; IEP 82-86 
punten; 
Route 8: 216-238
•LVS Niveau II
•heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
NL taal, rekenen en Engels volgens 
geldende referentieniveaus
•kan met aangeboden structuur van 
docent zijn leerdoelen zelfstandig 
bereiken

•heeft een IQ hoger dan 117 (NIO); 
Cito tussen 545 en 550; IEP 93-100 
punten; 
Route 8: 238-300
•LVS Niveau I
•heeft een basiskennis van de 
verschillende domeinen binnen de 
NL taal, rekenen en Engels volgens 
geldende referentieniveaus
•kan met een docent als coach zijn 
leerdoelen zelfstandig bereiken

Niet-cognitieve 
ontwikkeling

•Sociaal-emotionele 
factoren
•Motivationele factoren
•Werkhouding en 
taakgedrag
•Executieve Functies
•Mindset
•Gedrags- en 
ontwikkelingskenmerken

•heeft extrinsieke motivatie van 
docent nodig om intrinsieke 
motivatie aan te vullen
•samenwerking onder voorwaarde 
van begeleiding
•is sterk taakgericht, waarbij het 
afhebben van het werk belangrijker 
is dan de opgedane kennis
•werkt sterk voor de leraar
•komt op school voor sociale 
contacten

•heeft extrinsieke motivatie van 
docent nodig om intrinsieke 
motivatie aan te vullen
•heeft sturing nodig om te komen tot 
samenwerken
•is sterk taakgericht, waarbij het 
afhebben van het werk belangrijker 
is dan de opgedane kennis
•werkt sterk voor de leraar
•komt op school voor sociale 
contacten

•is intrinsiek gemotiveerd
•heeft coaching nodig bij 
samenwerkingsopdrachten
•is taakgericht
•vindt contact en relatie met docent 
van ondergeschikt belang
•is in geringe mate gevoelig voor 
groep verwerking



GYMNASIA



WAT IS EEN GYMNASIUM?
Wat zijn gymnasia?

• Gymnasia zijn reguliere vo-scholen die intelligente en nieuwsgierige kinderen uit alle 
bevolkingsgroepen verwelkomen en ruimte en begeleiding bieden om zich intellectueel, 
persoonlijk en sociaal breed te ontwikkelen.

Verschil scholengemeenschap en zelfstandig gymnasium?

• Qua onderwijs geen verschil tussen de gymnasia. Op een scholengemeenschap kan een leerling 
evt. afstromen en toch op dezelfde school blijven.

• Een zelfstandig gymnasium is vaak een kleinschalige, veilige omgeving.

• Op beide varianten betreft het een omgeving waar leren leuk én moeilijk mag zijn, met een 
uitgebreide ondersteuningsstructuur, breed georiënteerd curriculum en klassieke talen als bron 
van inspiratie en taalbegrip. 



WANNEER EEN GYMNASIUM?
(1) intelligente en 
nieuwsgierige kinderen uit alle
bevolkingsgroepen verwelkomen en

Elke leerling met een vwo-advies (en op 
een aantal plekken ook een havo/vwo advies) 
is welkom

2) ruimte en begeleiding 
bieden om zich

- een kleinschalige, veilige omgeving waar leren leuk 
én moeilijk mag zijn
- een uitgebreide zorg- en 
ondersteuningsstructuur voor kinderen met o.a. hb-
problematiek, autisme-spectrumstoornissen en/of 
taalachterstanden

(3) intellectueel, persoonlijk 
en sociaal breed te 
ontwikkelen.

groot aanbod aan vakken
− veel mogelijkheden voor verdieping en versnelling 
in het curriculum
− veel aandacht voor cultuur
− veel ruimte voor leerling-initiatieven binnen en 
buiten de school
− klassieke talen als bron van inspiratie en taalbegrip



KLASSIEKE TALEN:  WAT HEB JE AAN 
LATIJN?
Niets?

Niet meer nodig voor toegang tot de universiteit
Niet meer nodig voor medicijnen (wel een beetje handig)
Niet bewezen als behulpzaam voor “beter nadenken”

Iets? 
Helpt je beter te leren, m.n. als hulpvak bij ModerneVreemde Talen
Helpt je creatief om te gaan met taal (want je leert vertalen)
Veel invloed op de taal van de wetenschap
Nut is niet alles: de cultuur van de Romeinen is machtig mooi om weet van te hebben, ook al 

lijk je het nergens toe te hoeven passen



KLASSIEKE TALEN:  WAT HEB JE AAN 
GRIEKS?
Niets?
Grieks is –anders dan Latijn- nooit een wereldtaal geweest in Europa en dus is er

weinig invloed op talen die wij veel gebruiken
Grieks is niet nodig voor een studie (maar wel handig)

Iets?
 Leren vertalen is goed voor je taalvaardigheid
 Veel invloed op de taal van de wetenschap
 Veel invloed op culturen die ons nog wel veel zeggen: heel creatief volk die Grieken, die veel

uitvonden wat ons dagelijks plezier schenkt (architectuur, beeldend werk, theater, filosofie, 
wetenschappelijk denken etc. etc.)



GYMNASIUM
Enkele misvattingen:

Een kind kan alleen gymnasium doen met een enkelvoudig vwo advies

Een kind is niet geschikt voor het gymnasium omdat hij/zij uit zichzelf niet om extra werk vraagt.

Je moet per se heel erg talig zijn voor een gymnasium.



GYMNASIUM
Wat zijn wel de juiste eisen:

Doorzettingsvermogen / motivatie

Houdt van uitdaging

Kan goed zelfstandig werken

Kan goed plannen



GYMNASIUM
Overdracht:

Vóór de plaatsing: 

Goede afstemming met ouders en tussen PO-VO, zeker bij leerlingen met havo/vwo advies.

Na de plaatsing:

Warme overdracht



HERADVIES NA EINDTOETS



WERKVORM
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