
Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school
De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies 
en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses.  
Hieronder staat hoe u als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen.

PO

Adviseer bij twijfel kansrijk 
Voor: leraren, intern begeleiders, schoolleiders

In de Handreiking Schooladvisering staan tips en praktijk
voorbeelden voor een kansrijk schooladvies en voor 
het gesprek met ouders.

Bekijk ook de handige tutorials over adviseren.

PO 
en 
VO

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo
Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Scholen kunnen met deze subsidie leerlingen die minder 
ondersteuning  hebben dan hun klasgenoten, laten 
 deelnemen aan een doorstroomprogramma. Daarmee 
vergroten deze leerlingen hun kennis en vaardigheden,  
zodat ze naar het juiste niveau kunnen doorstromen.

Aanvragen kan van 20 februari 2022 t/m 30 april 2022.

VO

Subsidieregeling Heterogene brugklassen
Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Deze subsidie is voor scholen om brugklassen in te richten 
waarin leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar in 
de klas zitten. Daarmee stellen scholen het definitieve 
selectiemoment uit tot na het eerste leerjaar. 

Aanvragen kan van 7 maart 2022 t/m 18 april 2022.

VO

Plaats bij twijfel kansrijk, in en na de brugklas
Voor: mentoren, brugklascoördinatoren, schoolleiders

In de Handreiking Kansrijke doorstroom na de  brugklas 
staan tips om leerlingen kansrijk te plaatsen en om 
schooladviezen waar nodig te herijken.

Jaarlijks wordt van ongeveer 10% van alle groep 8  leerlingen 
het schooladvies na de eindtoets nog bijgesteld. Het  ministerie 
van OCW zou graag zien dat vo-scholen een zo laat 
 mogelijk aanmeldmoment aanhouden: dat vergroot de kans 
dat  leerlingen op de middelbare school van hun voorkeur 
instromen. Als een  later aanmeldmoment niet kan, bekijk 
dan wat andere  opties zijn om  leerlingen met een bijgesteld 
advies  te laten instromen.

VO

Subsidieregeling Capaciteitentesten 2021-2023
Voor: schoolbestuurders en schoolleiders

Met deze subsidie kunnen scholen toetsen afnemen in 
het eerste  en tweede leerjaar. De extra informatie die dat 
oplevert, helpt om te laag geplaatste leerlingen alsnog op 
de juiste plek te krijgen. 

Aanvragen kan van 15 januari 2022 t/m 15 februari 2022  
en van 6 september 2022 t/m 4 oktober 2022.

Meer weten?  
Kijk voor meer informatie op:

www.rijksoverheid.nl/vanponaarvo 
www.vanponaarvo.nl
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