
 
 

Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer 
 
 

Met ingang van dit schooljaar stappen we binnen de Hoeksche Waard af van de Cito Eindtoets als 
instrument om te gebruiken bij de advisering van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 

Alle besturen van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk 

afgesproken om vanaf dit schooljaar de Hoeksche Waardse Plaatsingswijzer als instrument te gaan 
hanteren.  

De reden hiervoor is dat de Eindtoets vanaf 2015 meer achter in het schooljaar wordt afgenomen. 
Daardoor kan de Eindtoets niet meer dienen als instrument bij de advisering naar het voortgezet 

onderwijs. Daar spelen we met het gebruik van de Plaatsingswijzer op in.  

In de Plaatsingswijzer ziet u de resultaten van de cito toetsen in de groepen 6, 7 en 8. Het betreft de 
Cito M(idden)-toetsen. Op basis van de resultaten van die toetsen komt de school tot advies waarbij 

de resultaten van rekenen en begrijpend lezen doorslaggevend zijn.  
 

We onderscheiden bij het advies: 

1. Basisprofiel: Er is geen enkele twijfel. Uw kind gaat bijvoorbeeld naar het VMBO basiskader   
2. Plusprofiel: Er is in potentie meer….. We adviseren Havo maar VWO is t.z.t. wellicht mogelijk. 

Dit wordt met het VO besproken tijdens de overdracht. 
3. Bespreekprofiel: Het is niet duidelijk. We bespreken het kind met het VO. 

4. Ondersteuningsprofiel: Duidelijk is bijvoorbeeld HAVO maar uw kind heeft een bepaalde 
ondersteuning nodig.  

 

De Plaatsingswijzer doet in onze ogen meer recht aan de ontwikkeling van kinderen. Het advies is niet 
meer gebaseerd op een foto van een paar dagen maar op een film van 3 jaar. De doorslaggevende 

betekenis van de Eindtoets is verleden tijd. Overigens mag worden opgemerkt dat in de afgelopen 
jaren leerkrachten beter konden inschatten wat een goed advies was dan de Eindtoets. 

 

Mocht de Eindtoets beter gemaakt worden dan verwacht, dan kan de basisschool het eerder 
uitgebrachte advies heroverwegen; uiteraard in overleg met de ouders. Dit kan bijvoorbeeld 

betekenen dat een basisprofiel wordt omgezet naar een plusprofiel. Of een plusprofiel wordt omgezet 
naar een hoger basisprofiel. 

Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, mag de basisschool het schooladvies 
niet aanpassen. 

 

Op basis van ervaringen, o.a. in de gehele provincie Friesland waar al verschillende jaren 
met de Plaatsingswijzer wordt gewerkt, zijn we van mening dat de Plaatsingswijzer garant staat voor 

een goed onderbouwd advies en daarmee een adequate plaatsing van uw kind in het voortgezet 
onderwijs. De Plaatsingswijzer leidt tot meer eenduidige plaatsingen en minder doublures en 

afstroom in het voortgezet onderwijs en leidt dus tot betere kansen voor uw kind. 

 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind. 

 
 

 

Oud-Beijerland, februari 2015 


