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1:Inleiding 
In schooljaar 2016-2017 is de RiBA Plaatsingswijzer vastgesteld met alle partners in Barendrecht-
Ridderkerk-Albrandswaard.  
Diverse ontwikkelingen* in het onderwijs leidden er destijds toe dat er duidelijke afspraken  
gemaakt moesten worden tussen het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO). 
Basisscholen en scholen voor Voortgezet Onderwijs in Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard 
hebben met elkaar gesproken in een werkgroep PO-VO en op regionaal niveau afspraken gemaakt 
over de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Deze werkgroep heeft contact 
gezocht met de regiegroep van FOKOR ten aanzien van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De RiBA 
plaatsingswijzer wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.   
 
We hebben getracht een duidelijke en transparante procedure op te stellen die alle leerlingen goede 
mogelijkheden biedt bij de overgang van het Primair naar het Voortgezet Onderwijs. We blijven 
binnen de kaders van de wetgeving en de richtlijnen die voor de overgang van Primair naar 
Voortgezet onderwijs zijn geformuleerd door de PO-VO raad.  
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten: 
1. De nieuwe procedure moet gelijke kansen bieden aan elk kind om op de school van eerste 

voorkeur te worden aangenomen, onder voorwaarden dat het om een passend niveau gaat.  
2. De kwaliteit van de advisering en plaatsing moet hoog zijn. 
3. De nieuwe procedure moet transparant zijn.  
 
Bovengenoemde ontwikkelingen en uitgangspunten zijn afkomstig uit de Rotterdamse 
Plaatsingswijzer.  
De vaardigheidsscores bij de RiBA Plaatsingswijzer zijn vanuit Cito I-V exact overgenomen.  
Vanwege de mogelijkheid die ouders moeten hebben om hun kind bij verschillende scholen tegelijk 
aan te melden, is er recent een nieuwe (technische) procedure in Onderwijs Transparant opgenomen 
door Koers VO in samenwerking met FOKOR. De RiBA VO-scholen volgen deze procedure en 
bijbehorend tijdpad. Het tijdpad in de bijlage is daarom rechtstreeks overgenomen uit de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer. 
 
 
1.1 Evaluatie 
De RiBA Plaatsingswijzer wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. Voor het schooljaar 
2018-2019 is de wens uitgesproken om door te gaan met de RiBA Plaatsingswijzer. We volgen de 
doorontwikkeling van de Rotterdamse Plaatsingswijzer op de voet. Kenmerkend voor onze 
Plaatsingswijzer was het gebruik van de kindkenmerken.  In een aantal heroverwegingsgesprekken is 
gebleken dat deze kenmerken soms op gespannen voet kunnen staan met de verwachtingen n.a.v. 
verschillende resultaten in het leerlingvolgsysteem en de eindtoets. Soms is voorzichtig geadviseerd 
als reactie op ‘te hoge adviezen’ in vorige jaren. Soms komt het voor dat leerlingen in groep 8 
inhaalslagen maken; hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Besloten is om met de opgedane 
ervaringen verder te werken en warm contact te houden tussen PO en VO.  
 
De ontwikkelingen* in het onderwijs waarover sprake is, zijn de volgende:  
1. Invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. 
2. Het basisschooladvies (en niet het resultaat en het advies van de Eindtoets) is bindend voor de 

toelating van leerlingen tot het Voortgezet Onderwijs.  
3. Het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering van de Centrale Eindtoets (als verplicht 

objectief tweede gegeven) en de verschuiving ervan naar april/ mei. 
4. De verplichting om het basisschooladvies te heroverwegen, indien de uitslag van de Centrale 

Eindtoets leidt tot een hoger advies dan aanvankelijk gegeven. 
5. De verplichte invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem. 
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6. De bepaling dat VO-scholen, behoudens enkele uitzonderingen, geen andere toets of 
testgegevens mogen gebruiken of eisen naast het basisschooladvies (en de Eindtoets als tweede 
gegeven) voordat tot toelating wordt besloten. 

7. De aangescherpte exameneisen en de (verplichte) Taal- en Rekentoets in het Voortgezet 
Onderwijs, waarmee bij het advies- en plaatsingsproces rekening zou moeten worden gehouden. 

 
2: Schooladvies Primair Onderwijs 
 
2.1 Uitgangspunten 
Het advies van de basisschool over toelaatbaarheid tot het vervolgonderwijs is gebaseerd op de 
meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de 
school en de sociaal-emotionele (stimulerende en/of beperkende) factoren van het kind. In de 
hoofdstukken ‘richtlijnen voor advisering en plaatsing’ (bijlage II) wordt uitgewerkt op welke wijze 
het niveauadvies aansluit op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 

 
Het basisschooladvies bestaat uit een (dubbel) niveauadvies met een eventuele aantekening dat de 
leerling een extra onderwijsbehoefte heeft.  Het basisschooladvies wordt onderbouwd met een 
motivatie, die mede gebaseerd wordt op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (alle afgesproken 
toets gegevens en grafieken uit het leerlingvolgsysteem, inclusief de sociaal-emotionele gegevens).  
 
Bij de niveauadvisering gaat het om de scores van de medio- en/of eindtoetsen vanuit het LOVS 
en/of de 3.0 toetsen van Cito : 

• begrijpend lezen 
• rekenen-wiskunde 
• spelling (niet werkwoorden) 
• technisch lezen DMT 

Het betreft de scores van de drie leerjaren (groep 6, 7 en 8), waarbij begrijpend lezen en rekenen-
wiskunde het zwaarst tellen.  
 
Bij het niveauadvies wordt gebruik gemaakt van aanvullende informatie over werkhouding, 
studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, woordenschat en alle overige relevante 
gegevens die op de betreffende leerling van toepassing zijn. Het totaalbeeld wordt gevormd door 
een combinatie van kindkenmerken, waarbij uitgegaan wordt van vier werkwoorden: kunnen 
(intelligentie), willen (motivatie), presteren (niveau) en doen (gedrag).  
 
Het advies van de basisschool is bindend, wat betekent dat het VO niet op een lager niveau mag 
plaatsen dan door advies gegeven is. 
 
2.2 Vorming van het schooladvies.  
Het schooladvies (= het niveauadvies) wordt vastgesteld na overleg met de verschillende partijen 
binnen de school. De directie van de basisschool is eindverantwoordelijk voor het advies. Het 
totaalbeeld wordt gevormd door een combinatie van kindkenmerken, waarbij uitgegaan wordt van 
vier werkwoorden: kunnen (intelligentie), willen (motivatie), presteren (niveau) en doen (gedrag). (zie 
bijlage VI) 
 
Basisscholen geven voor 1 maart alle leerlingen een schriftelijk vastgelegd advies voor het voorgezet 
onderwijs. Voor Leerlingen met PRO-ondersteuning geven de basisscholen voor 1 februari een 
advies. (Zie bijlage I Tijdpad.) 
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2.3 Onderwijskundig rapport:  
Het is op basis van artikel 42 van de Wet op primair onderwijs verplicht dat alle leerlingen de 
basisschool verlaten met een volledig ingevuld OKR (onderwijskundig rapport), waarvan de 
ouders/verzorgers een afschrift krijgen. De basisschool draagt zorg voor een goed (onderbouwd) 
basisschooladvies (het niveauadvies), rekening houdend met de vaardigheden van de leerling en de 
overige relevante leerlingkenmerken. Dat gebeurt met het onderwijskundig rapport (OKR), waarin 
het niveauadvies, leerlinggegevens, zoals de sociaal- emotionele ontwikkeling, competenties, de test- 
en toetsgegevens, een typering van de leerling, specifieke leerlingkenmerken en punten waarop 
mogelijk extra ondersteuning nodig is, zijn opgenomen. Veel van die informatie wordt door middel 
van een ‘OSO Binnen-BRIN nummer’ ingelezen in Onderwijs Transparant ten behoeve van de vulling 
van het OKR. Alle leerlinggegevens in het OKR dienen gezamenlijk het basisschooladvies te 
onderbouwen. De basisschool vult het OKR aan met leerlinggegevens, die niet rechtstreeks 
meekomen in een OSO. De basisschool dient het OKR in Onderwijs Transparant op definitief te zetten 
voor de eerste aanmeldperiode, zodat het inzichtelijk is voor de school voor voortgezet onderwijs 
waar het kind is aangemeld. 
 
2.4 Onderwijs Transparant  en unieke code:  
De basisschool ontvangt per leerling op het adviesformulier  een unieke code vanuit OT(onderwijs 
transparant). Met deze unieke code kunnen de ouders hun kind aanmelden op de eerste VO school 
van hun voorkeur, met daarbij een lijstje met hun eventuele tweede, derde of vierde (of meer)VO 
scholen van hun voorkeur. Na invoering van de unieke code, kunnen de scholen voor voortgezet 
onderwijs het OKR inzien (en gegevens inlezen). De school voor voortgezet onderwijs noteert in OT 
ook de andere VO school van voorkeur. De andere scholen kunnen wel in OT zien dat ze de tweede 
voorkeur zijn, maar kunnen (nog) geen gegevens van de leerling ophalen. Dat kan pas als VO school 
nr. 1 geen plaats heeft voor deze leerling, de leerling wordt dat in OT overgezet naar de VO school 
van de tweede voorkeur etc.  
Bij de toelatingsbeslissing mag de school echter geen andere gegevens gebruiken (dus ook niet de 
informatie uit het OKR) dan het door de basisschool afgegeven advies. Het OKR en – zo nodig de 
informatie die de school van de ouders ontvangt - vormt vervolgens de basis voor het vaststellen van 
een passend onderwijsaanbod. De unieke code komt overigens pas op het adviesformulier te staan, 
als het adviesformulier door de basisschool (in Onderwijs Transparant) op definitief is gezet. Pas dan 
kan het adviesformulier aan ouders/verzorgers worden meegegeven.  
Er wordt per kind vanuit Onderwijs Transparant een geïndividualiseerde lijst met alle specifieke 
brugklassen uit het Koers VO-gebied geleverd, die alle passen bij het basisschooladvies. Deze 
brugklassen worden getoond met de naam van de school en het brugklastype. Deze lijst maakt deel 
uit van het adviesformulier per kind. Omdat de lijst lang zal zijn, is het een belangrijke rol van de 
basisschool om ouders de opzet uit te leggen. 
 
2.5 Enkelvoudig of dubbel niveauadvies 
De basisschool kan een enkelvoudig advies of een dubbel niveauadvies (alleen voor de twee 
naastgelegen onderwijstypen) geven.  
 

• VWO (gymnasium/atheneum)  
• HAVO en/of 
• VMBO theoretische leerweg / MAVO  
• VMBO gemengde leerweg  
• VMBO kaderberoepsgerichte leerweg  
• VMBO basisberoepsgerichte leerweg  
• praktijkonderwijs 

De diverse niveaus binnen het VMBO zijn mogelijk met leerwegondersteuning. Dit kan worden 
aangegeven als ondersteuningsbehoefte bij het schooladvies. 
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2.6 Extra ondersteuning 
Naast het niveauadvies geven de basisscholen in het OKR en in het adviesformulier aan of en op 
welke wijze een leerling één van de verschillende soorten van extra ondersteuning nodig heeft. De 
basisschool verwacht in dat geval dat de betreffende leerling in een reguliere school voor voortgezet 
onderwijs extra ondersteuning nodig heeft (zoals omschreven in het Ondersteuningsplan van Koers 
VO). 
 
Dat kunnen potentiële leerlingen voor Praktijkonderwijs of Leerwegondersteuning  zijn, maar ook 
leerlingen voor wie op de basisschool extra ondersteuning is ingezet. Denk daarbij aan leerlingen met 
dyslexie, PDD-NOS of dyscalculie. Kortom leerlingen waarvan de basisschool weet: deze leerling heeft 
in het VO meer aandacht nodig op een bepaald (vak) gebied. In het onderwijskundig rapport (OKR) 
beschrijft de basisschool welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft.  
 
Indien de basisschool verwacht dat de leerling intensieve ondersteuning nodig heeft op een school 
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, wordt dit tijdig met de ouders besproken en volgt een oriëntatie 
op een passende VSO-school. De procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 
wordt gevolgd zoals omschreven door Koers VO. 
De basisschool omschrijft zo nauwkeurig mogelijk waar deze extra ondersteuning uit bestaat. Als er 
een OPP (ontwikkelingsperspectief) is, wordt deze toegevoegd. 
 
2.7 Bijzondere omstandigheden 
Andere zaken die de basisschool mogelijk graag wil bespreken:  

• Een leerling bij wie zich een situatie heeft voorgedaan in het (school)leven, waardoor het 
presteren op school negatief is beïnvloed en die daardoor niet aan de scores uit het 
leerlingvolgsysteem voor een bepaald niveau voldoet, maar die door de basisschool toch in 
staat wordt geacht het onderwijs te volgen op het niveau waarop het advies is gegeven; 

• Een leerling die in verband met sociaal-emotionele problematiek (vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem) weliswaar niet aan de scores uit het leerlingvolgsysteem voor een 
bepaald niveau voldoet, maar die door de basisschool toch in staat wordt geacht het 
onderwijs te volgen op het niveau waarop het advies is gegeven; 

• Een leerling die aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau voldoet maar waarover 
de basisschool zich zorgen maakt of deze leerling het niveau wel aan kan. 

 
2.8 Het adviesgesprek met ouders/verzorgers 
In het zevende leerjaar of bij de start van het achtste leerjaar ontvangen de ouders/verzorgers en de 
leerlingen al een voorlopig advies VO. Dit advies, dat gebaseerd is op de gestelde criteria (richtlijnen 
voor niveau, werkhouding en motivatie), wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool.  
In het achtste leerjaar communiceert de basisschool aan ouders/verzorgers in het adviesgesprek 
welk VO-advies zij de leerling meegeeft en hoe dit advies tot stand is gekomen.  
 
Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers het niet eens zijn met het niveauadvies of met de 
informatie van het OKR. De school gaat hierover in gesprek met de ouders/verzorgers.  
De basisschool mag echter bij haar standpunt blijven; het hoeft niet te worden aangepast. Als 
ouders/verzorgers het oneens blijven, hebben ouders/verzorgers het recht hun standpunt schriftelijk 
vast te leggen. Dit document wordt door de basisschool als bijlage toegevoegd aan het OKR. De 
ouders/verzorgers tekenen dan het OKR als gezien.  
 
 
2.9 Heroverweging van het basisschooladvies.  
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Als de uitkomst van de eindtoets lager uitvalt dan het basisschooladvies, blijft het advies 
gehandhaafd. Als de uitkomst van de eindtoets hoger uitvalt, moet de basisschool het advies 
heroverwegen. Het resultaat hiervan kan zijn: handhaving van het oorspronkelijk advies of een 
herziening naar een hoger advies. Het definitieve besluit hierover ligt bij de basisschool. 
 
2.10 Wie neemt welke stappen bij herziening?  

• De basisschool neemt contact op met de ouders/verzorgers in verband met de 
heroverweging.  

• De basisschool communiceert het resultaat van de heroverweging naar de 
ouders/verzorgers.  

• De basisschool heeft één contactpersoon per school aangesteld die de herziening van het 
niveauadvies communiceert met het VO. (zie bijlage VI)  
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3: Toelating Voortgezet Onderwijs 
 
3.1 Toelatingsbesluit  
Leerlingen mogen bij verschillende scholen tegelijk worden aangemeld. Dit gebeurt eventueel d.m.v. 
de voorkeurslijst. Ouders melden zich echter alleen bij de eerste school van voorkeur. De VO-school 
neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een  toelatingsbesluit. Op de website van elke VO-
school is een beschrijving van de aanmeldprocedure te vinden.  
 
Ten aanzien van de plaatsingsbesluiten gelden de volgende afspraken: 

• Een school voor Voortgezet Onderwijs kan, indien gewenst, extra informatie opvragen. 
• De toelatingscommissie van de school voor Voortgezet Onderwijs beslist over de plaatsing. 

 
Voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte moet sprake zijn van een match tussen de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling en het ondersteuningsaanbod van de school. Als de VO-
school aantoonbaar niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, heeft de VO-school zorgplicht 
voor het zoeken naar een passende plek elders (zie kopje Zorgplicht hieronder). 

 
De school voor Voortgezet Onderwijs beslist over de toelating van de leerling op basis van een voor 
ieder transparant en consistent toelatingsbeleid. Slechts in de volgende gevallen kan de school voor 
Voortgezet Onderwijs op basis van het schooladvies (= het niveauadvies) toelaatbare leerling 
afwijzen:  

• Als de school vol zit (en/of de leerling is uitgeloot). In het toelatingsbeleid staat wanneer de 
school vol zit.  

• Als de leerling en zijn ouders de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet 
onderschrijven of respecteren.   

• Als de school een bijzondere inrichting heeft (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) die 
bijzondere kennis of vaardigheden vereist en de leerling deze bijzondere kennis of 
vaardigheden niet beheerst.  

 
Toelating weigeren op grond van bovenstaande punten kan alleen als de school zorg heeft gedragen 
voor een volledig transparant en consistent toelatingsbeleid. Dat is onder andere op de website van 
de school terug te vinden.  
 
3.2 Aanvullende toelatingscriteria 
Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de volgende aanvullende toelatingscriteria hanteren: 

• de identiteit van de school 
Leerlingen die aantoonbaar niet bij de identiteit van de school passen en/of aangeven zich niet aan 
de afspraken betreffende de identiteit van de school te (kunnen) houden, mogen worden geweigerd. 

• onderwijsconcept 
Leerlingen die aantoonbaar niet bij het onderwijsconcept van de school passen en/of aangeven zich 
niet aan de afspraken betreffende het onderwijsconcept van de school te (kunnen) houden mogen 
worden geweigerd. 
Alle scholen plaatsen hun aanvullende toelatingscriteria in de schoolgids en op de website. 
 
 
3.3 Voorrangsregel (alleen indien sprake is van over aanmelding) 
Scholen mogen voorrangsregels hanteren als het gaat om de toelating van leerlingen.  
Voorrangsregels mogen op geen enkele wijze van invloed zijn op het onderwijsniveau waarop de 
leerling wordt geplaatst, noch mogen de voorrangsregels kwetsbare leerlingen buiten de deur 
houden.  
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Belangrijke leidraad bij het opstellen en beoordelen is de vraag of leerlingen gelijke kansen hebben 
om op hun school van eerste keuze te komen.  
Alle scholen plaatsen hun voorrangsregels in de schoolgids en op de website. 
 
3.4 Zorgplicht  
Met de invoering van Passend Onderwijs hebben de scholen zorgplicht gekregen. De zorgplicht geldt 
juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school van 
aanmelding de zorgplicht in. Concreet is dit aan de orde voor voortgezet onderwijs na schriftelijke 
aanmelding van een leerling als men constateert dat deze leerling Praktijkonderwijs, VMBO met 
Leerwegondersteuning of extra ondersteuning nodig heeft.  
 
Als de school daadwerkelijk de school van voorkeur (de eerste keuze) van de ouders/verzorgers en 
de leerling is, gaat de zorgplicht in. Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor het 
doen van een passend onderwijsaanbod en/of met ouders op zoek gaat naar een passende 
onderwijsvorm voor hun kind.  

 
3.5 Procedure voor leerlingen met een advies praktijkonderwijs / leerwegondersteuning 
Voor de leerlingen die naar het Praktijkonderwijs of VMBO met LWOO gaan, heeft Koers VO het ZIB-
traject (Zorgleerling In Beeld) ingericht. Zie www.koersvo.nl/ZIB.  
 
Deze leerlingen worden voor de herfstvakantie aangemeld in Onderwijs Transparant en krijgen na 
testen in december of januari het advies voor aanmelding op een VO school.  
Leerlingen met een Pro ondersteuningsadvies worden vanaf 1 februari op de PRO-school van 
voorkeur aangemeld.  
Leerlingen met een LWOO ondersteuningsadvies worden, net als reguliere overstappers, tussen 5 en 
15 maart bij de 1e voorkeursschool voor VO aangemeld. 
Binnen 6 weken na aanmelding met een volledig dossier is er duidelijkheid over de plaatsing van deze 
leerlingen in het volgende schooljaar.  
In bijzondere gevallen kan de termijn verlengd worden tot 10 weken. Ouders worden hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
3.6 Verantwoordelijkheden 
De basisscholen zijn verantwoordelijk voor het schooladvies. De scholen voor voortgezet onderwijs 
zijn verantwoordelijk voor de plaatsing. 
 
3.7 Warme overdracht 
Een goede (lees warme) overdracht wordt aanbevolen voor alle groep acht leerlingen die de 
basisschool verlaten. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is een extra overleg 
tussen basisschool en voortgezet onderwijs noodzakelijk.  
 
Een goede overdracht tussen groep 8 en het VO  kan bestaan uit de volgende onderdelen:  

• Het VO heeft in februari advies gesprekken met het PO over plaatsen leerlingen om 
bijvoorbeeld ‘twijfel’ leerlingen door te spreken. 

• Het VO (plaatsingscommissie of toelatingscommissie) bespreken voor 1 maart het 
schooladvies van de leerlingen van groep 8 met het PO (lkr of intern begeleider van 
de basisschool.)  

• De leerlingen van groep 8 maken kennis met de mentoren in de brugklas 
•  Er is een terugkoppelingsmoment in de brugklas naar de basisschool toe 
•  Er is een ‘warme overdracht dag’ waarop nieuwe mentoren eerst alle dossiers lezen 

en vervolgens op de   

http://www.koersvo.nl/ZIB
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 VO-school leerkrachten van groep 8 en IB’ers ontvangen voor 
overdrachtsbesprekingen.  

• ………………………………..  
 
 
 
 
3.8 Klachtenprocedure 
Wanneer ouders het niet eens zijn met het gegeven schooladvies en een daardoor ingediende klacht 
na afhandeling op school/bestuursniveau niet naar tevredenheid is opgelost, kunnen zij de klacht 
indienen bij of de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs of bij de Landelijke 
Klachtencommissie van het Openbaar Onderwijs.   
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs is:  
GCBO  
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs  
Postbus 82324  
2508 EH DEN HAAG  
T 070 386 16 97  
E info@gcbo.nl  
www.gcbo.nl  
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie van het Openbaar Onderwijs is: 
Landelijke Klachtencommissie 
Postbus 162,  
3440 AD Woerden 
T 0348-405245  
www.lgc-lkc.nl 
 
 
  

http://www.gcbo.nl/
tel:0348-405245
http://www.lgc-lkc.nl/
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Bijlage I.  
Tijdpad voor leerlingen schooljaar 2018-2019. Overgenomen van Fokor, Rotterdamse Plaatsingswijzer.  
N.b. Scholen voor VO die mee moeten doen met het lotingssysteem, houden het tijdpad hiervoor aan van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. 
N.b.  
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Bijlage II  
Richtlijnen voor advisering en plaatsing per onderwijsniveau 
vaardigheidsniveau CITO 
N.B. In deze bijlage ontbreken de normeringen van de BL-toetsen 3.0. Zodra deze beschikbaar zijn, worden ze gebruikt door de PO-scholen. 

 
Alle toetsen in het CITO leerlingvolgsysteem primair onderwijs zijn genormeerd. Deze normen zijn bedoeld 
om de vaardigheid van leerlingen te vergelijken met die van andere leerlingen in eenzelfde jaargroep. In 
normeringsonderzoeken maakt een representatieve groep leerlingen een toets die voor hun jaargroep 
bedoeld is, bijvoorbeeld de toets spelling voor medio groep 6. Op basis van de prestaties van deze leerlingen 
is een indeling in niveaugroepen gemaakt: de vaardigheidsniveaus. CITO hanteert twee verschillende 
soorten niveau-indelingen: 
• een indeling in niveaus I tot en met V 
• een indeling in niveaus A tot en met E 
 
In tabel 1 ziet u hoe de verdeling van de niveaugroepen er in beide indelingen uitziet. De niveaugroepen 
geven aan hoe een leerling het doet ten opzichte van een landelijke steekproef. Bijvoorbeeld: als een leerling 
aan het eind van groep 4 op de toets spelling het vaardigheidsniveau I behaalt, dan betekent dit dat deze 
leerling op dat tijdstip tot de 20 procent hoogst scorende leerlingen behoort wat betreft zijn 
spellingvaardigheid. 
 
Tabel 1 Verdeling over de groepen bij de niveau-indelingen A tot en met E en I tot en met V 
 
 

I - V  A - E 

I = 20 % 20 % hoogst 
scorende leerlingen 

 

A = 25 % 25 % hoogst 
scorende leerlingen 

 
 
 

II = 20 % 20 % boven het  
landelijk gemiddelde 

 
 

B = 25% 
25 % ruim boven tot net  
boven het landelijk 
gemiddelde 

 
 

III = 20 % 20 % landelijk  

 
 
 

C = 25 % 25 % net tot ruim onder  
het landelijk gemiddelde 

 

IV = 20 % 20 % onder het  
landelijk gemiddelde 

 
 
 
 

D = 15 % 15 % ruim onder het  
landelijk gemiddelde 

V = 20 % 20 % laagst scorende  
leerlingen 

 
 
 

E = 10 % 10 % laagst scorende 
leerlingen  

 
bron: CITO primair en speciaal onderwijs -Toetsscore, vaardigheidsscore… en dan? (februari 2013) 
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Alle basisscholen gaan bij het opstellen van een advies uit van de volgende richtlijnen voor plaatsing: 
 

       Vaardigheidsscores CITO : V, IV, III, II, I.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle vaardigheidsscores zijn:  I t/m V scores  
plaatsingswijzer VWO 
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de januari afname van de toetsen die deel uitmaken van 
het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals 
in onderstaande tabel genoemd. 
 

CITO LVS M6 M7 M8 

begrijpend lezen ≥ 42 ≥ 57 ≥ 71 

Begrijpend lezen 3.0              ≥201             ≥ 214  

rekenen-wiskunde ≥ 98 ≥ 110 ≥ 121 

Rekenen en wiskunde 3.0  ≥ 250 ≥ 274  

spelling (niet 
werkwoorden) 

≥ 139 ≥ 145 ≥ 149 

Spelling 3.0  ≥ 347 ≥ 380  

technisch lezen DMT            ≥ 93 ≥101 ≥107 

technisch lezen DMT 
(versie 2017) 

≥ 93 ≥ 103 ≥ 113 

 
 
plaatsingswijzer HAVO 
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de januari afname van de toetsen die deel uitmaken van 
het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals 
in onderstaande tabel genoemd. 
 

CITO LVS M6 M7 M8 

begrijpend lezen 36-41 48-55 61-68 

Begrijpend lezen 3.0  181-197 198-210  

VWO/GYM I score op begrijpend lezen en reken & wiskunde en overige scores op 
I. 

HAVO Minimaal II score op begrijpend lezen en reken en wiskunde en 
overige scores overwegend II. 

VMBO TL Evenveel III als IV scores en minimaal III op of begrijpend lezen of 
reken en wiskunde 

VMBO kader Overwegend IV score met af en toe III 

VMBO basis Overwegend V score met af en toe IV 
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rekenen-wiskunde 90-96 103-109 115-120 

Rekenen en wiskunde 3.0 235-248 258-272  

spelling (niet 
werkwoorden) 

135-138 141-144 145-148 

Spelling 3.0  320-336 359-375  

technisch lezen DMT          86-92          94-100 99-106 

technisch lezen DMT 
(versie 2017) 

         82-93 94-103 102-112 

 
 
plaatsingswijzer VMBO theoretische / gemengde leerweg en/of MAVO * 
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de januari afname van de toetsen die deel uitmaken van 
het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals 
in onderstaande tabel genoemd. 
 

CITO LVS M6 M7 M8 

begrijpend lezen 30-34 43-47 52-59 

Begrijpend lezen 3.0 168-178 186-196  

rekenen-wiskunde 84-89 98-102 109-114 

Rekenen en wiskunde 3.0 222-233 247-257  

spelling (niet 
werkwoorden) 

132-134 138-140 142-144 

Spelling 3.0  311-324 342-356  

Technisch lezen DMT 80-85 87-93 93-98 

technisch lezen DMT 
(versie 2017) 

73-82 85-94 92-102 

 
 
 
plaatsingswijzer VMBO-KL* 
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de januari afname van de toetsen die deel uitmaken van 
het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals 
in onderstaande tabel genoemd. 
 

CITO LVS M6 M7 M8 

begrijpend lezen 23-29 34-41 42-51 

Begrijpend lezen 3.0 152-167 172-184  

rekenen-wiskunde 76-83 91-97 103-108 

Rekenen en wiskunde 3.0  207-220 232-245  
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spelling (niet 
werkwoorden) 

129-131 135-137 139-141 

Spelling 3.0  294-308 328-339  

Technisch lezen DMT 71-79 79-86 86-92 

technisch lezen DMT 
(versie 2017) 

59-73 73-85 82-92 

 
 
 
plaatsingswijzer VMBO-BL* 
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de januari afname van de toetsen die deel uitmaken van 
het leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals 
in onderstaande tabel genoemd. 
 

CITO LVS M6 M7 M8 

begrijpend lezen ≤ 22 ≤ 33 ≤ 41 

Begrijpend lezen 3.0  0-150 -170  

rekenen-wiskunde ≤ 75 ≤ 90 ≤ 102 

Rekenen en wiskunde 3.0  ≤206 ≤ 231  

spelling (niet 
werkwoorden) 

≤ 128 ≤ 134 ≤ 138 

Spelling 3.0  ≤ 291 ≤ 325  

Technisch lezen DMT            ≤70 ≤ 78 ≤85 

technisch lezen DMT 
(versie 2017) 

≤ 59 ≤ 73 ≤ 82 

 
 
 
* plaatsingswijzer VMBO met LWOO 
Naast de eisen aan plaatsing in het gewenste niveau van het VMBO gelden voor leerlingen met LWOO 
aanvullende eisen: het IQ van de leerling ligt tussen de 75 en de 90 en er zijn minimaal twee 
leerachterstanden -waarvan één voor een inzichtelijk gebied- die liggen tussen de 25% en 50% van de 
leerontwikkeling;  
Er wordt gemeten op inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen; bij sociaal 
emotionele problematiek kan sprake zijn van een IQ buiten de LWOO norm. 
 
plaatsingswijzer praktijkonderwijs 
Door onderzoek is vastgesteld dat het IQ van de leerling ligt tussen de 55 en de 80 en er 
zijn minimaal twee leerachterstanden -waarvan één voor een inzichtelijk gebied- groter dan 50% van de 
leerontwikkeling. Er wordt gemeten op inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch 
lezen. De leerling heeft verder in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem 
ver het geheel genomen resultaten behaald die overeenkomen met bovengenoemde leerachterstand. 
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Bijlage III.  

Referentieniveaus 

Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger onderwijs!) is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en 
kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/ wiskunde. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor 
alle leerlingen van belang zijn. Het aanleren van de basiskennis en -vaardigheden is een kerntaak van het onderwijs. 
Basiskennis en -vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen. Voor taal zijn er in totaal vier 
niveaus beschreven en voor rekenen/wiskunde drie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel 
niveau (F) en een streefniveau (S). Het niveau 2F heeft iedereen nodig om te kunnen participeren in de maatschappij.  

Streefniveaus 

Er zijn leerlingen die minder snel of sneller dan gemiddeld de leerstof beheersen. Al deze leerlingen willen we 
uitdagen. De ene groep door wat meer dan voorheen van ze te vragen om zo veel mogelijk een fundamenteel niveau 
te behalen. De tweede groep door ze wat extra’s te bieden: een streefniveau. Bij taal betekent dit dat je deze 
leerlingen de stof op een direct volgend fundamenteel niveau aanbiedt,. Voor lezen en taalverzorging worden de 
referentieniveaus 1F en 2F gemeten nl het fundamentele streefniveau 1F en het streefniveau 2 F. Op 1F moet een 
kind bij het onderdeel lezen bijvoorbeeld teksten kunnen begrijpen met een eenvoudige structuur en met vaak 
gebruikte woorden. Op 2F moet een kind iets ingewikkeldere teksten begrijpen.  

Bij rekenen/ wiskunde gaat het om een apart beschreven, abstracter, niveau. Deze referentieniveaus beschrijven 
welke taal- en rekenvaardigheden leerlingen beheersen bij het verlaten van de basisschool. Voor rekenen worden 1F, 
1S en 2F gemeten. Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou 
moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen op de basisschool een 
hoger niveau haalt: het streefniveau, voor rekenen is dat niveau 1S. In de rapportage van de eindtoets krijgt de 
leerling de uitslag van de gemaakte toets en het referentieniveau dat deze leerling heeft behaald als het gaat om lezen 
en rekenen. Er zijn vier mogelijke uitslagen op referentieniveau in dit rapportage:  

• Op weg naar 1F  
• 1F  
• 2F  
• 1S (voor rekenen 

 De IEP eindtoets meet bij rekenen ook 2 F niveau omdat dit het rekenen is dat veel in de basisschool wordt 
aangeboden en die doelen ook een onderdeel zijn van de kerndoelen (aanbod verplichting). Ook voor rekenen is er 
een opbouw van makkelijk naar moeilijk. 1S staat eigenlijk naast de lijn van 1F en 2F. 1S bevat de abstractere 
onderdelen en is meer een voorbereiding op wiskunde en 2F is het gewone rekenen met completere getallen en meer 
denkstappen in de opgaven. Er zijn  kinderen die wel 2F halen en geen 1S.  

1F: de leerling rekent met eenvoudige getallen en een beperkt aantal rekenstappen. 

2F: de leerling rekent met moeilijkere getallen, in complexere situaties, met meerdere rekenstappen, waarbij 
verschillende informatie gecombineerd moet worden. 

1S: de leerling rekent met moeilijkere getallen, in complexere situaties op een meer formeel en abstracter niveau. 

Kinderen waarbij de uitstroom verwachting havo/vwo is, zullen met een hoger niveau de basisschool moeten verlaten. 
Het streven zou dan moeten zijn: 1F eind groep 6 en 2F (voor rekenen ook 1S) eind groep 8. VWO leerlingen zouden  
zelfs al oefenstof op 3F aangeboden kunnen krijgen.  

Via deze meetlat kan een kind aan de hand van referentieniveaus gevolgd worden in het vervolgonderwijs.  In het 
primair onderwijs zullen leerlijnen, tussendoelen, leerlingvolgsystemen en de verschillende toetsen die op de markt 
zijn, moeten gaan overeenstemmen met het referentiekader. In het voortgezet onderwijs zullen de 
examenprogramma’s worden geijkt en worden de referentieniveaus gebruikt bij de ontwikkeling van centrale 
examens en syllabi. In het voortgezet onderwijs zullen alle leerlingen een rekentoets afleggen als onderdeel van het 
eindexamen. Meer informatie over de totstandkoming van het referentiekader: www.taalenrekenen.nl .  

http://www.taalenrekenen.nl/


25 
RiBA Plaatsingswijzer december 2017 

 

 

In de RiBA plaatsingswijzer zullen(waar bekend) de referentieniveaus genoemd worden bij de E6 toets gegevens.  

 

Voorbeeld IEP eindtoets: 

 
 

 

 
. 
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Bijlage IV  
 
Advieskaart PO-VO 3.0 scores: I t/m V scores  (dit is een vrije keus, in Onderwijs Transparant staan alle 
Cito gegevens) 
N.B. In deze bijlage ontbreken de normeringen van de BL-toetsen 3.0. Zodra deze beschikbaar zijn, worden ze gebruikt door de PO-scholen. 
 
 

naam leerling:  _______________________________________ 
 

geboortedatum: _______________________________________ 
 
1. begrijpend lezen 3.0 
 

afname toets midden 6 eind 6 midden 7 eind 7 midden 8 

vaardigheidsscore leerling      

VWO ≥ 201 ≥ 199 ≥ 214 ≥ 217 ≥ 
HAVO 181-197 186-196 198-210 202-213  
MAVO 168-178 173-183 186-196 190-199  
VMBO kader 152-167 159-171 172-184 176-188  
VMBO basis ≤ 150 ≤ 157 ≤ 170 ≤ 174 ≤ 

 
2. rekenen 3.0 
 

afname toets midden 6 eind 6 midden 7 eind 7 midden 8 

vaardigheidsscore leerling      
VWO ≥ 250 ≥ 261 ≥ 274 ≥280 ≥ 
HAVO 235-248 247-259 258-272 267-279  
MAVO 222-233 234-246 247-257 255-265  
VMBO kader 207-220 220-233 232-245 241-254  
VMBO basis ≤ 206 ≤ 219 ≤ 231 ≤ 240 ≤ 

 
3. spelling 3.0 (niet werkwoorden) 
 

afname toets midden 6 eind 6 midden 7 eind 7 midden 8 

vaardigheidsscore leerling      
VWO ≥ 347 ≥ 361 ≥380 ≥ 381 ≥ 
HAVO 328-341 344-356 359-375 365-377  
MAVO 311-324 326-341 342-356 351-362  
VMBO kader 294-308 309-324 328-339 336-349  
VMBO basis ≤ 291 ≤ 307 ≤ 325 ≤ 333 ≤ 

 
 
4. technisch lezen (DMT)versie 2017 
 

afname toets midden 6 eind 6 midden 7 eind 7 midden 8 

vaardigheidsscore leerling      
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VWO ≥ 93 ≥ 96 ≥ 103 ≥ 107 ≥ 113 
HAVO 82-93 87-96 94-103 98-106 102-112 
MAVO 73-82 77-86 85-94 88-98 92-102 
VMBO kader 56-73 65-76 73-85 76-88 82-92 
VMBO basis ≤ 59 ≤ 65 ≤ 73 ≤ 76 ≤ 82 

 
5. extra  
 

• woordenschat  
 

afname toets midden 6 eind 6 midden 7 eind 7 midden 8 

vaardigheidsscore leerling      
VWO ≥ 85 ≥ 90 ≥ 97 ≥ 104 ≥ 108 
HAVO 79-84 83-89 91-96 96-103 101-107 
MAVO 72-78 78-82 83-90 88-95 94-100 
VMBO kader 66-71 70-77 76-82 82-87 88-93 
VMBO basis ≤ 65 ≤ 69 ≤ 75 ≤ 81 ≤ 87 

 
 
advies en profiel 
 

voorlopig 
advies 

VWO HAVO MAVO VMBO kader VMBO basis praktijk 

O O O O O O 
 

definitief 
advies 

VWO HAVO MAVO VMBO kader VMBO basis praktijk 

O O O O O O 
 

extra ondersteuning 
n.v.t ja 

O O 
 

bijzondere omstandigheden  
n.v.t ja 

O O 
 

leerwegondersteuning  
n.v.t ja 

O O 

 
toelichting: 
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Bijlage V 
 
Voorbeeld van een overdrachtsformulier. Dit is een vrije keuze. OT (onderwijs transparant) biedt een 
OKR. (onderwijskundig rapport) 
 
 
naam leerling: 
 
geboortedatum: 
 
In dit document willen we de werkhouding en gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling en eventuele andere toelichtingen geven. 
We doen dit om een zo compleet mogelijk beeld van de leerling te creëren.  
 

werkhouding en gedrag 

zelfstandigheid  

concentratie  

werktempo  

verzorging van het werk  

motivatie / inzet  

omgang met anderen  

omgang met regels  

 
 
 
 
 
 
 
 



29 
RiBA Plaatsingswijzer december 2017 

 
 

sociale en emotionele ontwikkeling 

algemeen  

 
 
 

extra zorg en ondersteuning 

gediagnosticeerde beperking O Nee 
O Ja, namelijk __________________________ 

extra begeleiding  

 

bijzonderheden en/of toelichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

advieskaart   Hoeft niet gebruikt te worden als school dit invult in OT.                                                                                     
 
 
advies  
 

advies 
VWO HAVO MAVO VMBO kader VMBO basis praktijk 

O O O O O O 

 
 
 
Gemengd niveau advies:  
 
Ja: nl --------------------------------------------------------- 
 
Is er sprake van extra onderwijsbehoefte: 
 
Ja, nl-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Warme overdracht gewenst:  
 
Ja, want ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Is er sprake van leerwegondersteuning?  ja  /  nee 
 

toelichting: 

 
 
Ondertekening        -> kan eruit als gekozen wordt voor OKR via OT zoals in Rotterdam, tekenen voor gezien is daarin geregeld.                                                                            

toestemmingsformulier ouders / verzorgers 
 
Middels dit formulier geef ik toestemming voor het verstrekken van het dossier ‘overstap PO-VO’ (overdrachtsformulier en 
advieskaart) van mijn zoon / dochter aan onderstaand genoemde middelbare school. Dit dossier is onderdeel van het OSO 
(overstapservice onderwijs). 
 
 
naam ouder(s) / verzorger(s):  ____________________________________ 
 
 
naam leerling:    ____________________________________ 
 
 
middelbare school:   ____________________________________ 
 
 
datum:     ____________________________________ 
 
 
handtekening ouder(s) / verzorger(s): ____________________________________ 
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Bijlage VI 
Leerlingen waarvan het basisschooladvies is gewijzigd naar aanleiding van de eindtoets 
 
De volgende stappen worden genomen:  
 

• De basisschool neemt contact op met de ouders/verzorgers in verband met de heroverweging.  
• De basisschool communiceert het resultaat van de heroverweging naar de ouders/verzorgers.  
• De basisschool heeft één contactpersoon per school aangesteld die de herziening van het niveauadvies 

communiceert met het VO. 
 
Uiterlijk 7 juni  geeft deze contactpersoon het herziene advies door aan het VO. 
(Ouders moeten zich met een heradvies tussen 22 mei en 8 juni kunnen melden bij een VO-school) 
 
Via OT kunnen de basisscholen het herziene VO advies invoeren, tezamen met een verklarend beeld.  
 
Voorbeeld formulier aanpassing advies VO na eindtoets 
Voor 1 juni doorgeven aan VO 
 

Basisschool  
Adres  
Contactpersoon  
Telefoonnummer  
Datum  

 
 
 
 

Naam leerling  
 

Groepsleerkracht(en)  
Oorspronkelijk 
basisschooladvies  

 

Herzien basisschooladvies   
Score eindtoets   

 
Toelichting  
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Bijlage VII Vaardigheidsscores CITO  
LOVS scores:  

BL  Basis Kader MAVO HAVO  VWO 
M6  22 en lager 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 en hoger 

M7  33 en lager 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 en hoger 

M8  41 en lager 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 en hoger 

Vanaf E6 geeft de VS van een leerling een indicatie van het behaalde referentieniveau. (zie bijlage III) 
E6= Voor 1F is dat een VS van 25,7, voor 2F is dit een VS van 117. 

 
REK VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO 
M6  75 en lager 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 en hoger 

E6  82 en lager 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 en hoger 

M7  90 en lager 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 en hoger 

E7  95 en lager 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 en hoger 

M8  102 en lager 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 en hoger 

Vanaf E6 geeft de VS van een leerling een indicatie van het behaalde referentieniveau. (zie bijlage III) 
E6= Voor 1F is dat een VS van 101, voor 1S is dit een VS van 117 

 
SP VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO 
M6  128 en lager 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 en hoger 

E6  132 en lager 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 en hoger 

M7  134 en lager 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 en hoger 

E7  135 en lager 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 en hoger 

M8  138 en lager 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 en hoger 

 
TL VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO 
M6  70 en lager 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 en hoger 

E6  76 en lager 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 en hoger 

M7  78 en lager 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 en hoger 

E7  82 en lager 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 en hoger 

M8  85 en lager 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 en hoger 
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WS VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO 
M6  65 en lager 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 en hoger 

E6  69 en lager 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 en hoger 

M7  75 en lager 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 en hoger 

E7  81 en lager 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 en hoger 

M8  87 en lager 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 en hoger 

 
3.0 scores:  

 
BL 
3.0  

VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO Hoogste 10% 

M6  150 en lager 152-167 168-178 181-197 201-310 209-310  
E6  157 en lager 159-171 173-183 186-196 199-338 208-338  
M7  170 en lager 172-184 186-196 198-210 214- 222 227-341 
E7  174 en lager 176-188 190-199 202-213 217-224 229-355 
M8        
        

Vanaf E6 geeft de VS van een leerling een indicatie van het behaalde referentieniveau. (zie bijlage III) 
E6= Voor 1F is dat een VS van 167 en voor 2F is dit een VS van 195 

 
 

R&W  
3.0  

VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO Hoogste 10% 

M6  206 en lager 207-220 222-233 235-248 250-360 260-360 
E6  219 en lager 220-233 234-246 247-259 261-362 272-362 
M7  231 en lager 232-245 247-257 258-272 274-296 300-374 
E7  240 en lager 241-254 255-265 267-279 280-298 301-375 
M8        

Vanaf E6 geeft de VS van een leerling een indicatie van het behaalde referentieniveau. (zie bijlage III) 
E6= Voor 1F is dat een VS van 247, voor 1S is dit een VS van 281 
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SP  
3.0  

VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO Hoogste 10% 

M6  291 en lager 294-308 311-324 328-341 347- 362-441 
E6  307 en lager 309-324 326-341 344-356 361-  374-460 
M7  325 en lager 328-339 342-356 359-375 380- 386 394-455 
E7  333 en lager 336-349 351-362 365-377 381-386 393-458 
M8        

 
 
 

DMT  
Versie 
2017 

VS Basis Kader MAVO HAVO  VWO Hoogste 10% 

M6  59 en lager 59-73 73-82 82-93 93-154 99-154 
E6  65 en lager 65-76 77-86 87-96 96-154 104-154 
M7  73 en lager 73-85 85-94 94-103 103-154 109-154 
E7  76 en lager 76-88 88-98 98-106 107-154 113-154 
M8  82 en lager 82-92 92-102 102-112 113-154 120-154 



 

 

Bijlage VIII 
Leerling profielen uitgewerkt*: 
*Bron: profielboek Singelland 

 
Praktijkonderwijs 

- de leerling komt in praktische situaties het best tot leren  
- de performale capaciteiten (ruimtelijk inzicht en het toepassen van praktische vaardigheden) zijn vaak beter dan de 
verbale capaciteiten 
 
WILLEN: motivatie werkhouding  
Concentratie / interesse  
- interesses liggen in directe nabijheid van de leefwereld  
- kan zich voor korte tijd concentreren bij verbale instructie 
- is snel afgeleid tijdens instructie en zelfstandig werken 
- werkt gemotiveerd bij praktijkgerichte opdrachten 
Taakgerichtheid / zelfstandigheid  
- kan bij korte overzichtelijke taken zelfstandig werken 
- heeft visuele ondersteuning van taak nodig  
- is geneigd om zich afhankelijk op te stellen 
- heeft begeleiding nodig om spullen voor elkaar te krijgen  
 
KUNNEN: niveau / intellectuele capaciteiten  
- kan zelfstandig opdrachten maken die opgedeeld zijn in kleine overzichtelijke stappen  
- heeft hulp nodig bij plannen en organiseren  
- heeft veel bevestiging nodig om door te gaan  
- heeft veel baat bij het werken met gestructureerde werkkaarten, waarbij de beschreven stap visueel wordt             
ondersteund  
- kan kleine hoeveelheden theoretische kennis verwerken 
- heeft moeite met het verwoorden van de gezette stappen  
- leert door te doen  
 
DOEN:  
Huiswerkattitude  
- Heeft hulp nodig bij het plannen en maken van huiswerk.  
- Doet het liefst de taken op school.  
Zelfbeeld  
- Heeft de neiging om zich negatief over eigen prestaties te uiten.  
- Heeft moeite om de aanwezige kwaliteiten te herkennen en te benoemen.  
- Heeft veel behoefte aan positieve feedback.  
- Raakt gemakkelijk uit evenwicht door ongelukkige persoonlijke omstandigheden  
 
PRESTEREN (Cito LOVS)  
- scoort bij de vakken begrijpend lezen en rekenen overwegend op V of E score 
- heeft een leerachterstand van 24-36 maanden 
- DLE van 30-40 
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Basisberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO) 
 

 
- de leerling kan geleerde stof letterlijk reproduceren 
-  de leerling presteert op kennisniveau 
- de performale capaciteiten (ruimtelijk inzicht en het toepassen van praktische vaardigheden) zijn vaak beter dan de 
verbale capaciteiten 
 
WILLEN: motivatie / werkhouding  
Concentratie / interesse  
- gedrag en opvattingen van leeftijdgenoten en van idolen zijn heel bepalend  
- kan zich concentreren op een taak die past en voldoening geeft  
- is gemakkelijk afgeleid door de omgeving en onderbreekt het werk regelmatig  
- is snel ontmoedigd door tegenslag en negatief commentaar  
- kan moeilijk stilzitten en neemt instructie onvoldoende op, is snel afgeleid (korte spanningsboog)  
- raakt gemakkelijk uit evenwicht door ongelukkige persoonlijke omstandigheden  
Taakgerichtheid / zelfstandigheid  
- meestal geen intrinsieke motivatie en is afwachtend bij groepsopdrachten  
- gaat aan het werk als de docent daarvoor de opdracht geeft  
- heeft vaak de spullen niet bij zich, werkt rommelig en vaak niet compleet  
 
 
KUNNEN: niveau / intellectuele capaciteiten  
- werkt door aan korte, concrete taken met geregeld steun, werken aan uitgebreidere taken lukt vaak niet of is 
rommelig  
- heeft hulp nodig bij plannen en om overzicht van taken te krijgen  
- heeft veel bevestiging nodig om door te gaan  
- kan een korte uitleg/instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd  
- neemt maar kleine porties informatie op  
- maakt kleine denkstappen, waarbij het helpt als deze verbonden zijn aan concrete ervaringen  
- kan hoofd- en bijzaken moeilijk tot slecht onderscheiden, heeft hulp nodig om ordening in de leerstof aan te brengen  
- oorzaak-gevolg relaties wordt slecht doorzien  
 
DOEN:  
Huiswerkattitude  
- is snel klaar met huiswerk  
- is afhankelijk van directe beloning door de docent  
- werkt voor de docent en minder voor zichzelf  
- verveelt zich snel als hij gedurende een langere tijd aan één taak moet werken  
Zelfbeeld  
- heeft vaak een laag zelfbeeld en een geringe dunk van eigen capaciteiten  
- kan slecht reflecteren op de eigen prestaties  
- koppelt het leren sterk aan de persoon van de leraar  
- is heel gevoelig voor reacties van klasgenoten  
- ziet het nut van leren niet en probeert het te ontlopen  
 
 
PRESTEREN (Cito LOVS) 
- scoort bij de vakken begrijpend lezen en rekenen meestal op V of D/E  
- leerachterstand 12-24 maanden  
- DLE 30-50  
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Kaderberoepsgerichte leerweg 
 
De leerling: 
- is in staat het geleerde te reproduceren (kennisniveau), te reproduceren in een soortgelijke situatie (inzichtniveau) 
en toe te passen in een soortgelijke situatie (toepassingsniveau)  
- presteert op kennisniveau (theoretisch)  
- beschikt over praktische intelligentie, presteert praktisch op toepassingsniveau  
 
WILLEN: motivatie / werkhouding  
Concentratie / interesse  
- kan zich concentreren op een taak die past en voldoening geeft  
- laat zich makkelijk afleiden door de omgeving, kan niet langer dan 10 minuten luisteren  
- raakt ontmoedigd door tegenslag en negatief commentaar  
- raakt gemakkelijk uit evenwicht door ongelukkige persoonlijke omstandigheden  
Taakgerichtheid / zelfstandigheid  
- gaat aan het werk als de docent daarvoor de opdracht geeft  
- werkt rommelig en vaak niet compleet, dit is wel bij te sturen  
- wordt soms afgeleid door eigen gedachten en wat er in de klas gebeurt  
- werkt door aan korte, concrete taken met enige mate van steun; werken aan uitgebreidere taken behoeft extra steun 
 
KUNNEN: niveau / intellectuele capaciteiten  
- heeft hulp nodig bij plannen en vindt het moeilijk om overzicht over de taken te krijgen  
- heeft duidelijke en herhaalde instructie nodig bij de uitvoering van taken  
- heeft bevestiging nodig om door te gaan  
Probleemoplossend vermogen  
- kan een korte uitleg/instructie begrijpen als er stap voor stap wordt uitgelegd  
- kan in eerste instantie niet veel gegevens tegelijk opnemen, bij herhaling en herkenning van een structuur gaat dit 
beter  
- kan niet al te grote denkstappen maken, deze moeten worden verbonden aan concrete ervaringen  
- kan hoofd- en bijzaken vaak moeilijk onderscheiden, brengt zelf weinig ordening aan in de leerstof of gegevens  
- oorzaak-gevolg relaties worden doorzien na herkenning van de structuur door herhaling  
 
 
DOEN:  
Huiswerkattitude  
- is snel klaar met huiswerk en is afhankelijk van controle en beloning door de docent  
- werkt in eerste instantie voor de docent en minder voor zichzelf  
- verveelt zich vaak als hij gedurende een langere tijd aan één taak moet werken  
Zelfbeeld  
- heeft soms een laag zelfbeeld en een geringe dunk van eigen capaciteiten, is daarin wel bij te sturen  
- kan slecht reflecteren op de eigen prestaties  
- koppelt het leren sterk aan de persoon van de leraar  
- is nog wel eens gevoelig voor reacties van klasgenoten  
 
 
PRESTEREN (Cito LOVS)  
- score bij begrijpend lezen en rekenen meestal IV of D score.  
- leerachterstand 6-12 maanden  
- DLE 40-60  
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Theoretische leerweg/gemengde leerweg   
 
De leerling is in staat: 
- te reproduceren (kennisniveau)  
- toe te passen in een soortgelijke situatie (inzichtniveau)  
- toe te passen in een eenvoudige nieuwe situatie (toepassingsniveau)  
 
WILLEN: motivatie / werkhouding  
Concentratie / interesse  
- kan zich langere tijd concentreren op een taak  
- werkt goed door als hij positieve feedback ontvangt van de docent  
- kan voor een kortere periode luisteren naar docent of medeleerling  
- gaat aan het werk als de docent daarvoor de opdrachten geeft  
Taakgerichtheid / zelfstandigheid  
- werkt goed door als de taak concreet en gestructureerd is  
- heeft behoefte aan afwisseling in opdrachten en werkvormen (werkt goed aan kortdurende opdrachten)  
 
KUNNEN: niveau / intellectuele capaciteiten  
- kan redelijk een eigen planning maken voor zijn werk  
- kan redelijk zelfstandig werken  
Probleemoplossend vermogen  
- heeft af ten toe moeite met het vinden van de essentie uit een informatiebron  
- vindt het moeilijk het verband te zien tussen een concrete situatie en een formule  
- kan stapsgewijs uitleg/instructie begrijpen  
- heeft begeleiding nodig om samenhang te ontdekken in complexe situaties  
 
DOEN:  
Zelfbeeld  
- kan redelijk inschatten of de stof begrepen is  
- kan inschatten of hij voldoende/ onvoldoende geleerd heeft  
- heeft nog wat moeite met reflecteren op de eigen prestaties  
- raakt soms ontmoedigd als er teveel feiten en gegevens worden gepresenteerd  
Huiswerkattitude  
- is, voor het niveau, regelmatig te snel klaar met huiswerk, gericht op reproductie  
- maakt het huiswerk voor de volgende dag, langere termijn planning is vaak lastig  
 
 
Presteren (Cito LOVS) 
- score bij begrijpend lezen en rekenen overwegend III of C/B 
- leerachterstand 0-6 mnd  
- DLE >50.  
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HAVO 
 
De leerling:  
- is leergierig en nieuwsgierig  
- kan het geleerde in logische samenhang reproduceren en verbanden leggen  
- kan het geleerde in een (eenvoudige) nieuwe context toepassen  
- denkt in praktische toepassingen  
 
WILLEN: motivatie/ werkhouding  
Concentratie / interesse  
- geïnteresseerd in de lesstof waarvan het praktische nut duidelijk is  
- kan luisteren naar docent en medeleerlingen 
- staat open voor meningen van anderen  
Taakgerichtheid / zelfstandigheid  
- neemt verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen taken  
- is in staat zijn werk zelf te plannen  
 
KUNNEN: niveau / intellectuele capaciteiten  
Probleemoplossend vermogen  
- ziet samenhang in enigszins complexe situaties  
- kan een standpunt verwoorden en uitleggen  
- is in staat gezamenlijke activiteiten te structureren  
- kan de leerstof uitleggen aan medeleerlingen  
- kan met vrijwel iedereen een taak naar behoren uitvoeren  
 
DOEN: 
- doet actief mee aan de les, is gericht op reacties van klasgenoten  
- zet zich in voor minder interessante taken  
- stopt meestal met werken als hij naar eigen inzicht voldoende tijd en aandacht eraan heeft besteed  
- is vlot klaar met huiswerkopdrachten  
- werkt aan zij huiswerk voor de volgende dag  
- toont inzicht en overzicht in de leerstof, zowel mondeling (verbaal) als schriftelijk (performaal)  
- kan zelfstandig informatie verzamelen en verwerken  
- kan zelfstandig voor minder complexe problemen oplossingen aandragen  
- kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak  
Zelfbeeld  
- is in staat binnen zijn leerproces zijn zwakke en sterke punten aan te geven  
Huiswerkattitude  
- kiest doelbewust voor wel of niet maken van huiswerk  
- is gericht op het begrijpen van huiswerkopdrachten  
- vindt het lastig om zich te motiveren om te herhalen  
- kan een planning maken voor de langere termijn, maar houdt zich vaak niet aan de eigen planning  
 
Presteren (Cito LOVS) 
- begrijpend lezen en rekenen overwegend II of B score.  
- leerachterstand 0 -2 mnd.  
- DLE >55.  
  



 

40 
RiBA Plaatsingswijzer december 2017 

VWO 
 
Algemeen profiel vwo  
De leerling:  
- is leergierig, nieuwsgierig  
- kan leerstof zelfstandig vergaren, verwerken, reproduceren en toepassen in nieuwe situaties  
- heeft overzicht over feiten, gegevens en de te nemen stappen  
- trekt duidelijke conclusies uit eigen onderzoek  
- afnemende motivatie, gebrek aan sociale aansluiten e.d. kunnen onderpresteren tot gevolg hebben en leiden tot een 
bespreekprofiel; toelichting (OKR) en vroegtijdig overleg vereist  
 
Algemeen profiel gymnasium  
De leerling:  
- is leergierig, nieuwsgierig  
- is bijzonder ‘talig’, leest veel en moeilijkere boeken, pakt vreemde taal snel op, goed in grammatica, sterk in 
begrijpend lezen, zowel mondeling als schriftelijk taalvaardig  
- leerling is ook sterk in rekenen  
- kan leerstof zelfstandig vergaren, verwerken, reproduceren en toepassen in nieuwe situaties  
- heeft overzicht over feiten, gegevens en de te nemen stappen  
- trekt duidelijke conclusies uit eigen onderzoek  
- afnemende motivatie, gebrek aan sociale aansluiten e.d. kunnen onderpresteren tot gevolg hebben en leiden tot een 
bespreekprofiel; toelichting (OKR) en vroegtijdig overleg vereist  
- is ambitieus  
- kan reflecteren op eigen leerwensen en –behoeften  
 
WILLEN: motivatie / werkhouding  
Concentratie / interesse  
- zoekt uitdagingen, geïnteresseerd in veel van de lesstof  
- heeft belangstelling voor algemeen maatschappelijke zaken  
- kan gedurende langere tijd luisteren naar de uitleg van de docent en de hoofdzaken eruit halen  
Taakgerichtheid / zelfstandigheid  
- neemt verantwoordelijkheid voor zelfstandig en geconcentreerd leren  
- heeft groot doorzettingsvermogen  
 
KUNNEN: niveau / intellectuele capaciteiten  
- kan zelfstandig in hoog tempo werken  
- kan prioriteiten stellen en stelt deze ook (maakt zelfstandig keuzes)  
- kan ook open, minder gestructureerde opdrachten aan  
Probleemoplossend vermogen  
- ziet samenhang in complexe situaties  
- vormt zich een abstracte voorstelling uit concrete zaken  
- kan zelfstandig (ook in samenwerking met anderen) zowel in de school als daarbuiten  
 
 
DOEN:  
- doet actief mee aan de les  
- is gericht op reacties van leerkracht en klasgenoten  
- zet zich in voor minder interessante taken  
- besteedt voldoende tijd aan huiswerkopdrachten  
- stopt meestal pas met werken als het resultaat naar eigen inzicht goed is  
- perfectionisme in positieve zin, kan ook valkuil worden: faalangst of laag tempo  
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- plant, organiseert en maakt zijn huiswerk vooruit  
- toont inzicht en overzicht in de leerstof, zowel mondeling (verbaal) als schriftelijk (performaal)  
- toont initiatief  
- zoekt gelijkgestemden op om mee samen te werken  
- bijzondere hobby’s en talenten  
Zelfbeeld  
- beoordeelt eigen werk reëel  
- kan volgens eigen planning werken  
- is in staat tot reflectie op eigen leerproces  
Huiswerkattitude  
- besteedt voldoende aandacht aan zijn huiswerk  
- als het huiswerk niet gemaakt is, is dat omdat de stof niet begrepen is  
- plant het huiswerk en werkt vooruit  
- maakt huiswerk indien hij zelf de noodzaak ervan inziet  
- houdt zich aan planning en afspraken  
 
Presteren: (Cito LOVS) 
- score begrijpend lezen en rekenen overwegend I of A 
- leerachterstand: nvt 
- DLE 60 of > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


