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Met een gemengd advies van de 
basisschool naar het OBC
Alle leerlingen in groep 8 krijgen van hun 

leerkracht een advies om de volgende 

stap te zetten in het voorgezet onderwijs. 

Dat is best wel een spannend moment. 

Veel leerlingen krijgen een ‘zogenaamd’ 

eenduidig advies, zoals vmbo, havo of 

vwo. Maar er zijn ook kinderen die van hun 

leerkracht een gemengd advies krijgen. 

Dat kan bijvoorbeeld een vmbo/havo of  

havo/vwo advies zijn. 

Gemengd advies van de basisschool
Als je een gemengd advies hebt gekregen, 

dan is daar een bepaalde reden voor.  

Het kan zijn dat je al een mooie ontwikkeling hebt laten zien, maar dat je in sommige 

vakken, zoals taal en rekenen, nog moet groeien om het hoogste niveau te bereiken. 

Het kan ook zijn dat je nog moet werken aan bepaalde vaardigheden. Denk daarbij 

aan concentratie, zelfstandig werken, begrijpend lezen en je werktempo. We gaan er in 

ieder geval vanuit dat je samen met je 

ouder(s)/verzorger(s) en je leerkracht 

van groep 8 een gesprek hebt gehad 

over jouw gemengd advies. 

Inschrijven met een gemengd 
advies
Op OBC Bemmel zitten leerlingen van 

hetzelfde niveau bij elkaar in dezelfde 

klas; alle vmbo-leerlingen, alle havo 

en alle vwo-leerlingen. Wij ervaren dat 

leerlingen van hetzelfde niveau zich 

beter kunnen ontwikkelen en beter 

presteren als ze bij elkaar zitten. Daar is 
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trouwens ook onderzoek (CPB) naar 

gedaan. Met een gemengd advies kun 

je je inschrijven op het OBC voor het 

niveau van jouw keuze.

Hoe gaat OBC Bemmel om met 
een gemengd advies? 

Na jouw inschrijving vindt de 

zogenaamde ‘warme overdracht’ 

plaats. Wij gaan dan in gesprek met 

jouw leerkracht van groep 8. We 

proberen ons dan een beeld te vormen 

van jouw kwaliteiten, je sterke 

punten en de aandachtspunten waar 

je in de toekomst aan kunt werken. Daarna gaan we met jou en je ouders in gesprek 

om definitief vast te stellen op welk niveau (vmbo-t, havo of vwo) je uiteindelijk wordt 

geplaatst.

Opstromen naar een hoger niveau
We hebben goede ervaringen met leerlingen die na de brugklas opstromen naar een 

hoger niveau. De laatste twee jaar zijn er jaarlijks meer dan tien leerlingen van het vmbo 

opgestroomd naar de havo. Ze zijn niet alleen opgestroomd, maar ze zijn ook allemaal 

bevorderd naar het volgend leerjaar. Ook de leerlingen die opstromen van havo naar vwo 

laten een mooie ontwikkeling zien waar we trots op zijn.  

 

KORTOM: OOK MET EEN GEMENGD ADVIES ZIT JE GOED OP HET OBC!

Meer weten over plaatsing met 

een gemengd advies?

Neem contact op met één van de teamleiders:

Teamleider vmbo onderbouw:  

Paul Kerrebijn: p.kerrebijn@obcnet.nl 

Teamleider havo onderbouw:

Ingrid Goris: i.goris@obcnet.nl 

Teamleider vwo onderbouw:

Wendy Meij: w.meij@obcnet.nl 
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