Plaatsingswijzer schooljaar 2015-2016
Plaatsingswijzer VWO
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals in
onderstaande tabel genoemd.
Citotoets

M8

M7

M6

CITO
eindtoets

DLE

Begrijpend lezen

> 71

>55

>41

542-550

70-80

Rekenen en Wiskunde

> 121

>109

>96

Spelling, niet w.w

> 149

>140

>134

Technisch lezen DMT

> 107

> 93

>85

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

M8

M7

M6

CITO
eindtoets

DLE

Begrijpend lezen

> 61

>47

>34

538-541

60-70

Rekenen en Wiskunde

> 115

>102

>89

Spelling, niet w.w.

> 145

>137

>131

Technisch lezen DMT

> 99

>86

>79

Plaatsingswijzer VMBO-TL/GL/MAVO*
Basisprofiel: de leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de middentoetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem, over het geheel genomen resultaten behaald volgens de vaardigheidsscores, zoals in
onderstaande tabel genoemd.
Citotoets

M8

M7

M6

CITO
eindtoets

DLE

Begrijpend lezen

> 52

>41

>29

532-537

45-60

Rekenen en Wiskunde

> 109

>97

>83

Spelling, niet w.w.

> 142

>138

>131

Technisch lezen DMT

> 93

>86

>79

Eindtoets
Als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het aanvankelijke basisschooladvies moet de
basisschool het advies heroverwegen. Daarvoor neemt de basisschool contact op met de ouders.
Het definitieve besluit tot al dan niet aanpassen van het basisschooladvies ligt bij de basisschool.
De basisschool neemt, als het heroverwogen advies aangepast dient te worden, daarover contact
op met de school voor voortgezet onderwijs waar de betreffende leerling is ingeschreven en past in
het digitale systeem het bijgesteld advies aan. De school voor voortgezet onderwijs besluit
vervolgens de leerling al dan niet op het aangepaste niveau te plaatsen. Mocht de school voor
voortgezet onderwijs de leerling niet kunnen of willen plaatsen op het aangepaste niveau dan gaat
dit besluit (aan ouders en basisschool) vergezeld van een schriftelijke motivatie. De ouders kunnen
vervolgens de betreffende leerling aanmelden op een school met het gewenste niveau. De
basisschool speelt hierbij een ondersteunende rol.
Profielen
1. Basisprofiel
Het Basisprofiel is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau.
2.

Plusprofiel
Het Plusprofiel is het profiel voor leerlingen die later wellicht kunnen opstromen naar een
hoger niveau.

3. Bespreekprofiel
Het Bespreekprofiel is een profiel voor leerlingen waarbij het advies van de basisschool niet
overeenkomt met de daarbij behorende scores uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Het gaat
daarbij om leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen voor het betreffende
onderwijsniveau. Door middel van een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op
grond waarvan men van mening is dat de leerling toch, of juist niet, een plek zou moeten
krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau.
Te denken valt aan:

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.
4.

Ondersteuningsprofiel
Het Ondersteuningsprofiel is het profiel voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Verantwoordelijkheden
De basisscholen zijn verantwoordelijk voor het plaatsingsadvies. De scholen voor voortgezet
onderwijs zijn verantwoordelijk voor de plaatsing.
Zorgplicht
Voor scholen blijft in alle gevallen de zorgplicht, zoals beschreven in de Wet Passend Onderwijs,
van toepassing.
Inschrijven
Ouders kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. In de week van 2 maart 2015 t/m 13
maart 2015 vindt de inschrijving plaats. Vervolgens wordt in de toelatingscommissie de inschrijving
besproken. Ouders van leerlingen met een Basisprofiel of Plusprofiel ontvangen voor 3 april 2015

het plaatsingsbesluit. Ouders van leerlingen met een Bespreekprofiel of Ondersteuningsprofiel
ontvangen voor 1 mei 2015 het plaatsingsbesluit.
Plaatsingsbesluit
In beginsel wordt een leerling door de ouders of verzorgers maar bij één school tegelijkertijd
aangemeld. De VO-school neemt voor elke leerling die zich heeft aangemeld een plaatsingsbesluit.
Dit besluit wordt per brief medegedeeld aan de ouders en de basisschool. Indien de leerling wordt
afgewezen gaat de schriftelijke afwijzing altijd vergezeld van een motivatie.
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.
Een niveau-advies van een leerling ten aanzien van toelaatbaarheid met een Basis- of
Plusprofiel wordt gehonoreerd door de school voor voortgezet onderwijs, tenzij de school
gemotiveerd aangeeft waarom het advies desondanks niet wordt gevolgd. Voordat eventueel
besloten wordt tot afwijzing volgt eerst een overleg met de betreffende basisschool.
Een school voor voortgezet onderwijs bespreekt een voorgenomen plaatsingsbesluit ten
aanzien van een leerling met een Bespreekprofiel of een Ondersteuningsprofiel altijd met de
betreffende basisschool. Een school voor voortgezet onderwijs kan besluiten een bepaald
percentage leerlingen met een specifieke zorgbehoefte te plaatsen, waarbij in positieve zin
afgeweken wordt van de eisen per onderwijsniveau, zoals hierboven geformuleerd.
Voor een leerling met een Bespreekprofiel en een Ondersteuningsprofiel moet sprake zijn van
een match tussen de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het ondersteuningsaanbod
van de school.

Indien een school voor voortgezet onderwijs besluit een leerling niet te plaatsen, maakt zij dit
schriftelijk en gemotiveerd kenbaar aan de ouders van de leerling en de basisschool. Deze afwijzing
behoort uiterlijk plaats te vinden voor 1 mei 2015. De leerling kan zich dan nog aanmelden bij een
andere passende school voor voortgezet onderwijs.
Een besluit tot niet plaatsen wordt genomen op grond van (een van) de volgende redenen:

Het basisschooladvies van de leerling komt niet overeen met het onderwijsniveau van de
school voor voortgezet onderwijs;

Het basisschooladvies komt niet overeen met het onderwijsaanbod van de school voor
voortgezet onderwijs;

De aangeleverde gegevens passen niet bij het basisschooladvies (in geval van een bespreekof ondersteuningsprofiel vindt dan altijd eerst overleg plaats met de basisschool);

De leerling voldoet niet aan de aanvullende toelatingscriteria zoals vooraf vastgesteld en
kenbaar gemaakt door de school voor voortgezet onderwijs.

De noodzakelijke informatie in het kader van de zorgplicht van het schoolbestuur/ passend
onderwijs wordt niet door de ouders/verzorgers aangeleverd.

De school heeft geen passende plaats omdat het ondersteuningsprofiel van de school niet
aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De leerling is wel plaatsbaar op een specifiek onderwijsniveau naar het oordeel van de school
voor voortgezet onderwijs, maar er is sprake van overaanmelding.

02.03.15 tot
14.03.15

Aanmelden reguliere leerlingen bij het VO

Ouders/PO

Vanaf 02.03.15

Opvragen basisschooladvies met alle
noodzakelijke informatie van reguliere leerlingen
d.m.v. OSO

VO/PO

Vanaf 02.03.15

Bevestigen van aanmelding van reguliere
leerlingen

VO

Uiterlijk
03.04.15

Plaatsingsbesluit na aanmelding voor reguliere
leerlingen

VO

Uiterlijk
03.04.15

Ouders en basisschool informeren over genomen
besluit

VO

15 t/m
30.04.15

Afname eindtoets groep 8

PO

Binnen 7 dagen
na inschrijving

Meldingsplicht van ingeschreven leerlingen bij
DUO

VO

28.04.15 t/m
29.05.15

Inhaalmoment centrale eindtoets (digitaal)

PO

13.05.15

Uitslag eindtoets beschikbaar: leerlingrapportages
beschikbaar op Cito-portal voor PO-scholen

PO

Mei-juni 2015

Ouders ontvangen schriftelijk de uitslag van de
eindtoets

PO

Vanaf 13.05.15

Indien de score van de eindtoets positief afwijkt
van het advies moet het basisadvies
heroverwogen worden in overleg met ouders

PO

Vanaf 13.05.15

Leerlingen met een gewijzigd advies moeten
(eventueel) een nieuwe VO-school zoeken

Ouders/PO/FOKOR

Vanaf maart
2015

Subregionale plaatsingsoverleggen in het VO

Koers VO

Vanaf 19.01.15
(zorgleerlingen)
en 02.03.15
(overige
leerlingen)

Warme overdracht

PO/SO/VSO

