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Afspraken basisonderwijs- voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023 
 
• September 2022: Voorlichting leerkrachten/ ib-ers basisonderwijs procedure bao-vo en oco’s en 

basisonderwijs over ondersteuning in het vo 
 

• Vanaf 15 september 2022 t/m 1 november 2022 kunnen leerlingen door de basisscholen worden 
aangemeld in de procedure bao-vo voor vormen van ondersteuning in het voortgezet onderwijs 
(lwoo, pro, extra ondersteuning of zware ondersteuning). (Met sbo en so worden apart afspraken 
gemaakt) 
 

• De scholenmarkten:  17 november 2022 Vlaardingen 
28 november 2022 Schiedam 

 

• Basisscholen geven uiterlijk 31 december 2022 een voorlopig advies 
 

• Open Dagen vo scholen zijn van november 2022 t/m maart 2023 

 

• Basisscholen geven uiterlijk 1 maart 2023 definitief schriftelijk advies aan leerlingen van groep 8 
(Voorjaarsvakantie is van 27 februari t/m 3 maart 2023) 
 

• Vanaf 1 februari 2023 kunnen ouders hun kind op school van eerste voorkeur aanmelden, waarna 
deze op 18 maart 2023 automatisch als definitieve aanmelding wordt aangemerkt.  

 

• Alle vo scholen hanteren als datum van aanmelding 18 maart 2023. Het aanmeldformulier is te 
vinden op de website van de school. De manier waarop moet worden aangemeld en de wijze van 
toelaten staan ook beschreven op de website van de school.  
 

• Aanmeldweek voortgezet onderwijs van maandag 13 t/m 18 maart 2023 
 

• Alle leerlingen zijn voor 18 maart 2023 aangemeld bij het voortgezet onderwijs. 
 

• Leerlingen met een advies voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen worden aangemeld 
tussen 1 januari 2023 en 15 maart 2023 (meer informatie hierover is te vinden op de websites van 
de vso scholen). 
 

• Uiterlijk 15 april 2023 wordt bekend of de leerling wordt toegelaten op de school van inschrijving 
(geldt alleen voor regulier voortgezet onderwijs). 
 

• Eindtoets bao: in de periode van 15 april – 15 mei 2023 (afhankelijk van welke eindtoets wordt 
gemaakt).  
 

• Uitslag Eindtoets: week 19  
 

• Eventueel bijstellen van het gegeven advies binnen twee weken na de uitslag. Uiterlijk 28 mei heeft 
de basisschool het aangepaste advies in Onderwijs Transparant verwerkt. 
 

• Warme overdracht vo-bao 9 november 2022  

 

• Warme overdracht bao-vo 21 juni 2023 
 


