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Inleiding 

Hierbij ontvangt u onze voorlichtingsmap voor de docenten van de basisscholen ten be-

hoeve van de aanmeldingen voor het schooljaar 2023-2024. 

 

Voorlichtingsactiviteiten groep 8 

We zijn blij dat wij alle voorlichtingsactiviteiten voor de leerlingen van groep 8 dit jaar 

weer kunnen organiseren en de leerlingen op school mogen ontvangen. In het tijdpad op 

blz. 22 staat een overzicht opgenomen.  

 

Warme overdracht  

In de komende weken kiezen de leerlingen van groep 8 naar welke middelbare school ze 

volgend schooljaar gaan. Wij willen deze overgang ook dit bijzondere schooljaar zo soe-

pel mogelijk laten verlopen.  

 

Wij geloven met elkaar in gelijke kansen voor ieder kind. Het contact met en de over-

dracht door de docenten van groep 8 is voor ons van groot belang. Zij hebben gedurende 

de schoolloopbaan op de basisschool een goed beeld gekregen van hun leerlingen en 

kunnen op basis hiervan een goed onderbouwd schooladvies geven. Wij willen van elke 

nieuwe leerling de talenten en vorderingen goed in beeld krijgen, zodat we daarbij kun-

nen aansluiten en de leerling verder kunnen laten groeien. Dat begint bij een warme 

overdracht. 

De warme overdracht uit twee delen: een schriftelijke overdracht vanuit het PO en een 

mondelinge overdracht tussen PO en VO op de zogenaamde ‘tafeltjesmiddag’ in mei, 

waar nadere bijzonderheden uitgewisseld kunnen worden met de teamleiders van de af-

delingen waar de groep 8 leerlingen heen gaan. In april ontvangt u een uitnodiging voor 

deze tafeltjesmiddag. 

 

We zullen de (leer)vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen in de brugklas goed vol-

gen en zo nodig extra ondersteuning bieden. Dit pakken we direct op als de leerlingen 

starten op de nieuwe school. Hierbij speelt de hierboven genoemde warme overdracht 

ook een belangrijke rol. 

 

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

directies en teamleiders  

Regius College Schagen 
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1.  Opbouw van de school 

 

1.1 Groepering van leerlingen in leerjaar 1, schooljaar 2023-2024 

 

Opleiding Locatie 

praktijkonderwijs Emmalaan 

vmbo basis-/kaderberoepsgerichte Leerweg  Emmalaan 

vmbo tl/havo Oranjelaan 

havo/vwo Wilhelminalaan 

Accent havo/vwo Wilhelminalaan 

vwo Wilhelminalaan 
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1.2 Huisvesting van de leerlingen op het Regius College 
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1.3 De opbouw van de school: overstapmogelijkheden 

Het schema dat u ziet, geeft de opbouw van de school weer en brengt de overstap- en 

doorstroommogelijkheden in kaart die de school in principe biedt. 

De afkortingen die bij het schema horen, zijn: 

vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs 

vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

mbo = middelbaar beroepsonderwijs 

hbo = hoger beroepsonderwijs 

N.B.: Leerlingen met advies 'Gemengde Leerweg' worden geplaatst in de brugklas vmbo tl/havo 

 



 

 

 

 

Voorlichtingsmap basisscholen 2023-2024 pagina 9 

2. Leerlingkenmerken 

 

Advies: vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bl). Leerling: 

▪ is praktisch ingesteld (een doener) 

▪ heeft leerachterstanden 

▪ heeft permanente ondersteuning nodig 

▪ functioneert het beste in kleinere groepen. 

 

Advies: vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kl). Leerling: 

▪ is praktisch ingesteld en kan enige theorie aan 

▪ heeft leerachterstanden 

▪ heeft een redelijke spanningsboog 

▪ bezit enige mate van zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. 

 

Advies: vmbo (Gemengde) theoretische leerweg (vmbo (gl) tl). Leerling: 

▪ is meer theoretisch ingesteld 

▪ heeft een redelijke spanningsboog  

▪ bezit een goede leesvaardigheid  

▪ is redelijk zelfstandig en zelfwerkzaam 

▪ heeft een positieve houding ten opzichte van huiswerk. 

 

Advies: havo. Leerling: 

▪ is meer theoretisch ingesteld en kan het nodige aan  

▪ heeft belangstelling voor en aardigheid in leren  

▪ kan onthouden en combineren  

▪ is creatief en vindingrijk 

▪ is zelfstandig en zelfwerkzaam 

▪ heeft een positieve houding ten opzichte van huiswerk.  

 

Advies: vwo. Leerling: 

▪ is theoretisch ingesteld en kan goed met theorie overweg  

▪ heeft een brede belangstelling en aardigheid in leren, in lezen 

▪ heeft de wil om dingen te begrijpen (en is niet gauw tevreden met het resultaat)  

▪ kan goed onthouden en combineren  

▪ bezit creativiteit op diverse fronten (probleemoplossend vermogen) 

▪ is zelfstandig en zelfwerkzaam 

▪ heeft een positieve houding ten opzichte van huiswerk.  

 

Voor alle opleidingen geldt dat leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning kun-

nen krijgen. 
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3.  Kenschets van de verschillende afdelingen 

 

3.1  Praktijkonderwijs (pro) op de Emmalaan 

Jaarlijks starten circa twintig leerlingen uit de hele regio op het Regius College praktijk-

onderwijs. Uitgangspunt zijn de individuele mogelijkheden van leerlingen; zowel het on-

derwijs als de begeleiding worden hierop afgestemd. De leerlingen worden voorbereid op 

zelfstandige deelname aan het arbeidsproces en de maatschappij. Na aanmelding van een 

leerling vraagt het Regius College met de aangeleverde gegevens van het basisonderwijs 

een beschikking praktijkonderwijs (TLV: Toelaatbaarheidsverklaring) aan. Met ingang van 

1 januari 2016 geeft de Commissie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs (CTPaO) de be-

schikking af.  

 

Binnen zes weken wordt op basis van de informatie vanuit de basisschool, het intakege-

sprek en de observatie op het praktijkonderwijs een uitstroomniveau vastgesteld. De drie 

uitstroomniveaus zijn: 

▪ doorleren: mbo 1-/Entree-opleiding;  

▪ werken; 

▪ beschermd werk. 

  

Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. Hierin worden doelen gesteld gericht 

op het uitstroomniveau en wordt beschreven wat de leerling nodig heeft om deze doelen 

te bereiken. Dit ontwikkelingsperspectief wordt in oktober en in februari door de mentor 

met de leerling en de ouders geëvalueerd. In december en in juni wordt de tussenstand 

opgemaakt en krijgen de leerlingen een observatierapport. In dit zogenaamde Groei in 

Beeld document vullen alle betrokken docenten in op welke wijze de leerling zich ontwik-

keld heeft met betrekking tot de gestelde doelen. 

 

Uitgangspunten bij het inrichten van begeleiding en onderwijs zijn:  

▪ de leerroute is competentiegericht, dat wil zeggen dat er aandacht is voor kennis, 

vaardigheden en kwaliteiten; 

▪ de leerling bepaalt (mede) zijn/haar eigen leerroute; 

▪ theorie en praktijk zijn op elkaar afgestemd en zijn uitdagend en prikkelend; 

▪ ouders en school begeleiden de leerling samen; 

▪ de opleiding is maatschappelijk georiënteerd (onderdeel van de samenleving in de 

regio Schagen); 

▪ er is aandacht voor veiligheid, respect en welzijn van de leerlingen in groepen van 

maximaal veertien leerlingen. 

 

De onderbouw omvat het eerste en tweede leerjaar. De leerlingen worden vanuit het pri-

mair onderwijs geplaatst in het eerste leerjaar. Er zijn doorgaans twee reguliere eerste 

klassen praktijkonderwijs en één pro/vmbo klas. Deze pro/vmbo klas is bedoeld voor 

leerlingen met een TLV praktijkonderwijs die qua intelligentie, leerrendementen en leer-

werkhouding tussen het praktijkonderwijs en vmbo in zitten.  
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In de pro/vmbo klas wordt met behulp van de pedagogische aanpak van het praktijkon-

derwijs en de leerstof op vmbo basisniveau in twee jaar onderzocht wat de passende ver-

volgstap is (vmbo basis/LWT/praktijkonderwijs).  

Bij tussentijdse plaatsingen wordt de ontwikkeling van de leerling als leidend genomen 

voor plaatsing in het eerste dan wel tweede leerjaar. In de onderbouw worden de leer-

lingen onderwezen in zowel praktische als theoretische vaardigheden. Hier geldt het cre-

do “Leren door te doen”. 

 

De middenbouw omvat het derde leerjaar. In dit leerjaar oriënteren de leerlingen zich 

door middel van workshops op de verschillende arbeidssectoren. Aan het eind van het 

schooljaar zijn zij in staat om een uitstroomprofiel te kiezen.  

 

De bovenbouw omvat het vierde en eventueel vijfde en zesde leerjaar. De mentorgroepen 

zijn in de bovenbouw op niveau naar uitstroomniveau geclusterd (doorleren, werken, be-

geleid werken). De praktijkvakken worden per uitstroomprofiel gegeven, heterogeen ge-

groepeerd naar interesse. In de bovenbouw is het onderwijs meer specifiek gericht op het 

ontwikkelen van de maatschappelijke redzaamheid van de leerlingen en de uiteindelijk 

beoogde toeleiding naar arbeid en/of vervolgopleiding. 

 

De stage is een zeer belangrijk, leerzaam en aantrekkelijk onderdeel van het onderwijs-

programma binnen het praktijkonderwijs. In de onderbouw zijn er maatschappelijke en 

interne stages, vanaf het derde jaar zijn er externe stages. 

 

Verdere informatie is te vinden op de website www.regiuscollege.nl (onder praktijkonder-

wijs en/of in de schoolgids). 

 

 

3.2 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg op de Emmalaan 

De Emmalaan is de onderbouwlocatie voor de basis- en kaderleerlingen. Hier worden de 

meeste lessen gegeven; sommige lessen worden vanaf leerjaar 1 al op de Hofstraat gege-

ven. Basis- en kaderleerlingen zitten in heterogene groepen door elkaar; de lessen wor-

den per vak op het niveau van de leerling gegeven. Het gebouw is net als het onderwijs 

ingedeeld in leerdomeinen. Dit betekent dat de vakken met de meeste samenhang bij el-

kaar geclusterd zijn binnen het gebouw. Er zijn in totaal vijf leerdomeinen:  

 

Taal: Nederlands, Engels, Duits 

Mens & Maatschappij (M&M): aardrijkskunde, geschiedenis, economie, Levo (levensbe-

schouwelijke vorming) 

Exact: informatiekunde, wiskunde, science, rekenen 

Doe!: mens en cultuur, muziek 

Leef: verzorging, biologie, lichamelijke opvoeding 

 

http://www.regiuscollege.nl/
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De leerlingen werken - net als op de andere locaties van het Regius - met een  

Chromebook. Bij veel vakken wordt er daarom gewerkt met digitale methodes. Daarnaast 

worden echter ook boeken gebruikt. De Chromebooks zijn geen doel op zich, maar wor-

den ingezet om de leerlingen te activeren en te motiveren. 

 

Op de Emmalaan staat de driehoek school-leerling-ouder in de begeleiding centraal. Bin-

nen school heeft de mentor een belangrijke rol in de begeleiding van de leerling. Hij/zij 

monitort de leerling en houdt contact met collega’s en ouders. De mentor heeft naast het 

eigen vak drie mentoruren per week met de klas. Tijdens deze uren wordt er bijvoorbeeld 

gewerkt aan studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden, of komt de actuali-

teit of een bepaald thema aan de orde.  

 

Dagelijks kunnen leerlingen na afloop van de reguliere lessen hun werk afmaken, onder-

steuning krijgen of zich verdiepen. We werken met elkaar aan een positief pedagogisch 

klimaat, een klimaat waarin we leren van en met elkaar.  

 

Het onderwijs in de onderbouw wordt ontworpen door deze vier leidende ontwerpprinci-

pes te hanteren: 

▪ het onderwijsaanbod biedt maatwerk; 

▪ persoonlijke groei zichtbaar en bespreekbaar maken; 

▪ de leerling is actief; 

▪ de leerling als wereldburger.  

 
Het onderwijs biedt maatwerk 

We differentiëren op niveau, tempo en interesse. We bieden de leerlingen keuzes aan. 

Ook bieden we maatwerk buiten de les via maatwerkuren en buitenschoolse activiteiten, 

een projectweek (beroepenveld profielen) en stages. 

 

Persoonlijke groei zichtbaar en bespreekbaar maken 

Binnen de domeinen is ervaring opgedaan met formatief toetsen en cijferloos werken, en 

presentaties door leerling in plaats van oudergesprekken. Alle leerlingen werken met een 

Google Site als portfolio. Er wordt gewerkt met een begeleidingscyclus waarin het analy-

sedocument wordt ingevuld door docenten en het ondersteuningsteam. Dit dient als input 

voor de groepsplanbespreking. Op basis daarvan wordt gekeken welke interventies indi-

viduele leerlingen of groepen nodig hebben.  

 

De leerling is actief 

Zowel cognitief als motorisch. Activerende werkvormen binnen de domeinen zijn zicht-

baar in een groot deel van de lessen. De leerling geeft een presentatie over zijn/haar 

ontwikkeling in plaats van oudergesprekken. 
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De leerling als wereldburger 

Het onderwijs bestaat uit meer dan alleen leerstof. We bereiden de leerlingen voor op een 

plek in de maatschappij. We leren leerlingen zelfstandigheid en oplossingsgericht denken. 

Daarnaast spelen actualiteiten en omgangsvormen een grote rol binnen de lessen. 

 

Vanuit deze visie richten wij ons onderwijs in. We geven de differentiatie binnen de groe-

pen vorm en bieden de leerlingen keuzes aan.  

 

Maatwerk 

In de lessentabel zijn ook maatwerkuren opgenomen. Doel van deze maatwerkuren is om 

tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 

Door deze aanpassingen te doen in de onderwijstijd en de lesinhoud, streven we ernaar 

de leeropbrengsten en de leermotivatie te vergroten. Door de leerling keuzes te bieden 

steken we in op talentontwikkeling. De leerlingen worden op basis van hun ontwikkeling 

en behaalde resultaten door de docent opgegeven voor deze maatwerkuren. Ook kunnen 

leerlingen zichzelf opgeven voor extra maatwerkuren. We stimuleren de leerlingen zelf 

keuzes te maken voor ondersteunend of plus maatwerk. Zo worden de lessen voor leer-

lingen die een verkenningstraject voor doorstroom naar vmbo tl mogen volgen, ook bin-

nen maatwerk-plus geboden. 

Alle leerlingen volgen maatwerk. Zo doen ze allemaal ervaring op met de ondersteunings- 

en/of plusprogramma's. In de gesprekken met de mentor en de vakdocenten worden de 

keuzes voor de maatwerkprogramma’s besproken. 

 

Pilot préprofilering 

In leerjaar twee kunnen de leerlingen al voorsorteren op een profiel uit de bovenbouw 

door middel van preprofilering. Leerlingen die breed willen oriënteren volgen het regulie-

re programma genaamd ‘regulier’, leerlingen met een hoge interesse in M&T (Mobiliteit 

en Transport), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en/of PIE (Produceren, Installeren en 

Energie) volgen het programma ‘techniek’ en leerlingen met een hoge interesse in HBR 

en/of Z&W volgen ‘leefstijl’. Hierdoor hebben de laatstgenoemde programma’s een ande-

re lessentabel. De keuze wordt zorgvuldig voorbereid met de leerling zelf, de ouders, de 

mentor, de decaan en de vakdocenten uit de profielen.   
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3.3 Brugklas vmbo tl/havo op de Oranjelaan 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn wij overgegaan op een brede brugklas vmbo tl/havo.  

De lessentabel bestaat uit kern- en keuzelessen en biedt de leerlingen een optimale aan-

sluiting met leerjaar 2 vmbo tl, maar ook met leerjaar 2 havo. 

 

Leerlingen met een vmbo gl/tl-advies krijgen nog meer ruimte kunnen om uit te zoeken 

of ze wellicht toch de havo-richting op zouden willen, en de leerlingen met een vmbo 

tl/havo-advies kunnen zich door een breder aanbod van maatwerkuren beter voorberei-

den op ofwel 2 vmbo tl, ofwel 2 havo. De leerling ervaart gedurende het eerste jaar zelf 

welk niveau het beste past en groeit door naar dit bij hem/haar passende niveau. De 

mentor begeleidt dit proces.  

Vaak wordt gevraagd of het voor een leerling met een kl/tl- of gl/tl-advies niet te moei-

lijk is. Ook deze leerlingen zijn heel goed op hun plaats binnen deze opleiding. Het on-

derwijs in de kernlessen is op vmbo gl/tl-niveau gericht en daarnaast worden leerlingen 

uitgedaagd om te verdiepen of te versnellen. De leerlingkenmerken zoals geschetst in 

Hoofdstuk 2 geven houvast voor de keuze voor het best passende advies. 

 

Op de Oranjelaan starten de leerlingen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar met 

een aangepast programma. De leerlingen maken kennis met de vakken van het kernpro-

gramma met daarnaast activiteiten om te leren hoe we op de Oranjelaan werken. Zo zijn 

er Chromebooklessen, een taaltest en kennismakingsgesprekken tussen mentor, leerling 

én ouders waarin zowel de sterke kanten en talenten van de leerling ter sprake komen, als 

de punten waar eventueel ondersteuning bij nodig is. Samen stellen we voor de eerste pe-

riode doelen en maken we afspraken. Zo leren we de nieuwe leerlingen snel kennen en is 

er een korte lijn met de ouders. De mentor ondersteunt het groepsproces, speelt een rol 

bij het leren leren en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders. 

 

Het onderwijs op vmbo tl/havo wordt als volgt vormgegeven: 

▪ Een les duurt 45 minuten en is onderverdeeld in kern- en maatwerklessen waarin een 

onderscheid wordt aangegeven tussen plus en intensief. De kernlessen worden door 

alle leerlingen gevolgd en deze lessen zijn net als altijd de basis van het rooster door 

het hele jaar heen. Daarnaast kunnen leerlingen in perioden kiezen voor ‘intensief’ 

en/of ‘plus’. 

▪ De leerlingen krijgen zoveel mogelijk structuur aangeboden. Een aantal vakken zoals 

LO, handvaardigheid en techniek, wordt in blokuren van 90 minuten gegeven. Dit 

zorgt ervoor dat er minder startmomenten op een dag zijn voor de leerlingen.  

▪ De plus-lessen zijn bedoeld voor de leerlingen die extra uitdaging of verdieping zoe-

ken. Leerlingen die extra ondersteuning willen bij het volgen van een vak of er onvol-

doende voor staan, schrijven zich in voor ´intensief´. 

▪ Ondersteuning is voor iedere leerling beschikbaar. Of het nu om sociaal-emotionele 

ondersteuning of dyslexiebegeleiding gaat of moeite met plannen en organiseren. We 

bieden workshops aan voor begrijpend lezen, leren/leren, wiskunde ateliers en nog 

veel meer. 
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▪ De mentor en vakdocenten helpen de leerlingen ook hun eigen verantwoordelijkheid te 

nemen (bijvoorbeeld in de keuzes voor maatwerklessen). Bovendien wordt regelmatig 

samengewerkt in groepjes (twee tot vier leerlingen). Dit vraagt om een meer actieve 

werkhouding van de leerling en doet een beroep op samenwerkingsvaardigheden.  

▪ Docenten geven, indien mogelijk, meerdere vakken aan een groep.  

▪ Er wordt veel aandacht besteed aan het leren van vaardigheden (groeilijnen) zoals 

communiceren (bijvoorbeeld interview, gesprekstechnieken), info verzamelen en ver-

werken (bijvoorbeeld werkstukken, folders, bronnen raadplegen), presenteren (bij-

voorbeeld PowerPoint, audiovisueel, mondeling), samenwerken, reflecteren, planma-

tig werken, doorzettingsvermogen en inzet tonen. De 'harde' rapportage (met name 

op cognitief gebied) op het rapport en de ontwikkeling van de leerling wordt meerde-

re malen per jaar met de ouders besproken.  

 

Doorstroom naar het volgende leerjaar vanuit vmbo tl/havo 

In het voorjaar krijgen alle leerlingen een doorstroomadvies (niveaubepaling). De meeste 

leerlingen gaan verder in 2 vmbo tl of 2 havo. Ook is het mogelijk om na leerjaar 1 verder 

te gaan in leerjaar 2 vmbo basis/kader. 

 

 

3.4 Brugklas havo/vwo op de Wilhelminalaan 

Op de Wilhelminalaan wordt onderwijs gegeven op havo- en vwo-niveau (atheneum en 

gymnasium). Binnen deze niveaus is er in de onderbouw de mogelijkheid om te kiezen 

voor regulier of Accent. Hieronder worden de niveaus nader toegelicht en wordt dieper 

ingegaan op de stromen regulier en Accent. 

 

3.4.1 Structuur en uitgangspunten havo/vwo onderbouw regulier 

In de reguliere stroom wordt lesgegeven in 15 afzonderlijke vakken in lessen van 45 mi-

nuten. De praktijkvakken (muziek, handvaardigheid, tekenen, PMO en lichamelijke opvoe-

ding) worden in de brugklas in blokken van twee lessen gegeven. De lesstof wordt op di-

verse manieren aangeboden. In het algemeen wordt de les opgebouwd met een instructie 

of uitleg waarna de leerlingen verder gaan met (keuze)opdrachten, practica en huiswerk. 

De leerlingen werken vooral individueel, maar er wordt ook gewerkt in duo’s en groepen. 

 

Belangrijk uitgangspunt bij de reguliere havo/vwo-stroom is dat de leerling: 

1. op zoek gaat naar de verbinding tussen de theorie zoals die aangereikt wordt in de 

vakken en de vertaling naar de praktijk. Dit stelt leerlingen in staat om zelfstandig 

verbanden te leggen met de wereld om hen heen. 

2. in alle vakken naast kennis ook analytisch en creatief denken oefent. Het einddoel 

voor havo/vwo-leerlingen is immers doorstromen naar het hbo of de universiteit. 
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3.4.2 Vwo-brugklas 

Van een vwo-leerling wordt verwacht dat hij/zij nog meer in staat is zelfstandig te leren. 

De leerlingen krijgen een deel van het lesprogramma daarom ingedikt aangeboden, wer-

ken systematisch door de verdiepings- en verrijkingsstof, in een hoger tempo en met 

toetsing op vwo-niveau. 

 

In het curriculum van de vwo-brugklas staat twee uur projecttijd op het lesrooster. Tij-

dens deze projecttijd doen leerlingen in groepjes onderzoek en presenteren zij onder-

zoeksresultaten aan elkaar. De thema's kunnen per jaar verschillen. Voorbeelden van 

thema's zijn het zelf opzetten van een Escaperoom of een project over het onderscheiden 

van echt en nepnieuws. 

  

Verder is er veel aandacht voor het sociaal functioneren van deze groep leerlingen, die het 

op de basisschool gemakkelijk heeft gehad; op de basisschool behoorden deze leerlingen 

immers steeds tot de ‘top’ van de klas, met relatief weinig inspanning. Leren leren en een 

andere rol innemen in de klas kan een nieuwe ervaring zijn voor deze groep leerlingen. 

 

3.4.3 Structuur en uitgangspunten Accent havo/vwo onderbouw 

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- en vwo-advies kunnen kiezen voor Accent. Deze onder-

wijsvorm werkt volgens de onderstaande onderwijskundige uitgangspunten: 

▪ Samenwerkend en onderzoekend leren (leren door interactie en reflectie) 

▪ Keuzemogelijkheden (betekenisvolle en authentieke contexten) 

▪ Eigenaarschap/autonomie 

▪ Leerdoelgericht (niet altijd methode gestuurd) 

▪ Reflectie (zowel bij samenwerkend leren als individueel) 

 
Een deel van de vakken in Accent wordt in de vorm van leergebieden aangeboden. Een leerge-

bied bestaat uit meerdere, gerelateerde vakken die een aantal uur aaneengesloten worden 

aangeboden. De leergebieden zijn: 

▪ Bèta: natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek) 

▪ Gamma: mens- en maatschappijvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en economie) 

▪ Delta: creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en muziek) 

 

De vakken wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits en lichamelijke opvoeding worden als 

individueel vak aangeboden.  

 

In de leergebieden wordt met meerdere klassen en docenten naast elkaar gewerkt. 

De leerlingen werken, gedurende een periode van acht weken, in groepjes aan opdrachten 

rondom een thema. Deze opdrachten (prestaties) zijn op zo’n manier gestructureerd en geor-

ganiseerd dat interactie tussen leerlingen ontstaat. Zo maken leerlingen met elkaar een plan-

ning en geven samen vorm aan de inhoud van hun prestatie. De prestaties zijn zo vormgege-

ven dat er volop ruimte is voor eigen interesses en talenten. Om dit proces te ondersteunen is 

er binnen Accent bijzondere aandacht voor presenteren, reflecteren en (het ontwikkelen van) 

onderzoeksvaardigheden. 
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De leerlingen worden bij het uitwerken van de opdrachten door de docenten begeleid op het 

proces, de inhoud van de prestatie en de dynamiek in de groep. Daarnaast worden de leer-

lingen ondersteund op het gebied van vakkennis door middel van workshops (lessen toege-

spitst op uitleg van vakinhoud). 

 

Vwo-leerlingen binnen Accent worden (zoveel mogelijk) bij elkaar geplaatst. De lesstof en 

toetsen worden op vwo-niveau aangeboden en aan de prestaties worden vwo-eisen gesteld. 

 

3.4.4 Mentor en leermeester 

Elke klas heeft een mentor (regulier) of leermeester (Accent) die de leerlingen extra begeleidt, 

zowel in lessen als in individuele coachingsgesprekken. In de lessen werken de leerlingen on-

der andere aan sociale vaardigheden (normen en waarden in de klas), groepsdynamiek en het 

voorbereiden van klasactiviteiten. 

Daarnaast krijgen de leerlingen begeleiding in het aanleren van studievaardigheden zoals leren 

plannen, organiseren en huiswerk maken. Stap voor stap moeten de leerlingen zelf eigenaar 

worden van het leerproces. Deze zelfstandigheid leren ze uit te bouwen, omdat dit een van de 

succesfactoren is voor het behalen van het diploma en voor hun verdere leven. 

 

De mentor of leermeester volgt de groei van de leerling aan de hand van groeilijnen. In deze 

groeilijnen staan (sociale) vaardigheden beschreven met verschillende beheersingsniveaus. In 

overleg met de mentor of leermeester schat de leerling in waar hij of zij staat op bijvoorbeeld 

het gebied van doorzettingsvermogen of communiceren en samenwerken. Aan het einde van 

ieder schooljaar maakt de leerling een reflectieverslag, dat bij het rapport wordt gevoegd. 

Binnen Accent is de manier van werken tijdens het groepswerk een belangrijke voorwaarde 

voor succes. Dus naast het feit dat de groeilijnen aandacht krijgen in de leermeesterlessen, 

vormen ze ook een onderdeel van het werken in de leergebieden. 

 

3.4.5 Doorstroom naar het tweede leerjaar 

In het voorjaar krijgen alle leerlingen een doorstroomadvies (niveaubepaling). Het groot-

ste deel van de leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen (regulier én Accent) stroomt door 

naar 2 havo/vwo, een deel stroomt door naar 2 atheneum of 2 gymnasium. In principe 

stromen de vwo-leerlingen door naar 2 atheneum of 2 gymnasium. Het onderwijs is ove-

rigens zo ingericht, dat ook vanuit 2 havo/vwo de overstap naar 3 vwo mogelijk blijft. 

Voor deze opstroom wordt niet alleen de inzet, maar worden ook kennis en vaardigheden 

van de leerling besproken tijdens de rapportvergadering. Accent kan alleen in de eerste 

drie leerjaren van de onderbouw worden gevolgd, daarna stromen de leerlingen door naar 

regulier 4 havo, 4 atheneum en 4 gymnasium. 
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Gymnasium 

Voor elke leerling met een doorstroomadvies vwo staat het gymnasium open. Om leer-

lingen goed voor te kunnen bereiden op de keuze atheneum of gymnasium, worden er 

vanaf april in de brugklas extra introductielessen Klassieke talen (Latijn en Grieks) gege-

ven. Deze lessen zijn voor alle brugklasleerlingen uit Accent en regulier (havo/vwo en 

vwo) toegankelijk. 

 

De keuze om in klas 2 met gymnasium te starten heeft twee redenen: enerzijds geven we 

leerlingen met een havo/vwo advies de kans om te groeien en zo in te stromen, ander-

zijds beklijft de grammatica-uitleg bij de talen in klas 2 beter, waardoor leerlingen sneller 

door de stof van Grieks en Latijn heen kunnen. Uiteindelijk doen de leerlingen hetzelfde 

eindexamen als een leerling op een categoriaal gymnasium.  

 

 

3.5 BYOC (Bring Your Own Chromebook) in de brugklassen   

Alle brugklasleerlingen maken gebruik van een Chromebook. Dit is een laptop die wordt 

geleverd met het besturingssysteem Chrome OS van Google en bijna uitsluitend werkt 

met Cloud toepassingen via het internet. Binnen de vakken wordt ter ondersteuning van 

het onderwijsleerproces gebruik gemaakt van ICT-materiaal. Twee zaken zijn voor ons 

erg belangrijk: het gebruik van ICT is en blijft een middel en geen doel op zich en leer-

lingen blijven ook gebruik maken van leerboeken. Het biedt wel de mogelijkheid om ver-

dieping en differentiatie aan te brengen in de lesstof. 

 

In het voorjaar 2023 doen we de nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders een aanbod 

om een Chromebook te kopen of te huren. Wij zullen hen hierover tijdig informeren. Ou-

ders die geen Chromebook willen of kunnen aanschaffen, kunnen via een bruikleenover-

eenkomst ervoor zorgen dat hun kinderen overdag op school (zonder bijkomende kosten) 

gebruik kunnen maken van een Chromebook.   
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4.  Procedures 

 

4.1 Plaatsingsprocedure algemeen  

Voor de plaatsingsprocedure verwijzen wij naar het document ‘Advies- en overdrachts-

procedure Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland PO en VO (november 2019)’. U 

kunt dit document vinden op de website van het Samenwerkingsverband PO en VO. 

 

4.1.1 Landelijk 

 

Centrale eindtoets primair onderwijs 

Het basisonderwijs heeft te maken met een centrale eindtoets taal/rekenen. Deze wordt 

afgenomen in april 2023 (uitslag mei 2023). De wetgever stelt dat het voortgezet onder-

wijs geen aanvullende test- of toetsgegevens, anders dan de eindtoetsresultaten, mag 

vragen ter ondersteuning van het basisschooladvies. Het basisschooladvies is daarmee 

leidend.  

 

Als het resultaat van de centrale eindtoets hoger uitvalt dan het basisschooladvies, dan 

kan de basisschool haar advies heroverwegen. De Samenwerkingsverbanden PO en VO 

hebben de afspraak gemaakt dat uiterlijk tien dagen nadat de basisschool het resultaat 

van de eindtoets heeft ontvangen een eventuele heroverweging van het advies aan het 

voortgezet onderwijs kenbaar wordt gemaakt. Als de leerling de toets slechter maakt dan 

verwacht, mag het advies niet heroverwogen worden en mag de basisschool het school-

advies niet naar beneden bijstellen.  

 

Passend Onderwijs 

Door de invoering van Passend Onderwijs is de leerlinggebonden financiering (lgf) komen 

te vervallen. Samenwerkingsverbanden maken zelf beleid over de wijze waarop leerlingen 

met een extra ondersteuningsvraag worden begeleid en wie op grond van welke criteria 

daarvoor in aanmerking komen. Bij de overdracht van primair onderwijs naar voortgezet 

onderwijs moet duidelijk worden gemaakt welke leerling(en) uit het primair onderwijs ex-

tra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig hebben en om welke ondersteu-

ningsbehoeften dat dan gaat. Docenten uit het primair onderwijs kunnen bij de Samen-

werkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs advies vragen over het 

vervolgtraject van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.  

Met passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat als een 

ouder een leerling aanmeldt op een VO-school en de school de leerling niet de juiste on-

dersteuning kan bieden, deze school verantwoordelijk is voor het bieden van een passen-

de onderwijsplek (op de school of elders in de regio, zo thuisnabij mogelijk).  
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4.1.2 Plaatsing op het Regius College 

De leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool. In de infor-

matiemap zijn de richtlijnen aangegeven voor de scores van testen, toetsen en leerling-

volgsysteem, die bij de verschillende opleidingen passen. De basisschool baseert haar ad-

vies op de gegevens in het leerlingvolgsysteem van meerdere jaren, de resultaten van een 

intelligentietest, eigen observaties en dergelijke. Tussen januari en maart hebben de ba-

sisschoolbezoekers online contact met de leerkrachten van groep 8. Tijdens dit gesprek 

worden de resultaten en schoolloopbaan van de oud-leerlingen teruggekoppeld en kan de 

leerkracht twijfels over de te geven adviezen bespreken. 

 

Op grond van de aangeleverde gegevens kan het Regius College besluiten tot een intake-

gesprek met ouders en leerling. In dit gesprek wordt een inschatting gemaakt welke on-

dersteuning deze specifieke leerling nodig heeft en wordt gekeken of de school deze be-

geleiding kan bieden.  

 

De aanmeldingsformulieren voor het schooljaar 2023-2024 staan na de online voorlich-

tingsavonden voor ouders/verzorgers op 30 januari en 1 februari 2023 op de website van 

het Regius College (www.regiuscollege.nl/groep 8/aanmelden). Ouders melden hun kind 

rechtstreeks aan. De overdracht van het onderwijskundig rapport gaat via OSO (Overstap-

service Onderwijs).  

 

Inlichtingenformulier / onderwijskundig rapport 

Dit formulier/rapport bevat de volgende onderdelen: 

▪ Leerling- en schoolgegevens 

▪ Volledig ingevuld inlichtingenformulier 

▪ Advies van de basisschool: 

- praktijkonderwijs1 

- vmbo bl 

- vmbo bl/kl 

- vmbo kl  

- vmbo kl/(gl) tl 

- vmbo (gl) tl  

- vmbo tl/havo 

- havo 

- havo/vwo 

- vwo 

▪ Leerlingvolgsysteem (groep 3 t/m 8) voor alle leerlingen 

▪ (Eind)toetsen basisonderwijs 

▪ onderwijskundig rapport voor pro-leerlingen 

 

1 Wanneer u een leerling heeft die in aanmerking komt voor de pro/vmbo brugklas, is het van be-

lang om het advies praktijkonderwijs te geven en vervolgens in een opmerkingenveld aan te geven 

dat het advies plaatsing in de pro/vmbo brugklas is. 

http://www.regiuscollege.nl/groep
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▪ Eventuele toelichting op het formulier/rapport 

▪ Bijgevoegde onderzoeksrapporten (bijv. dyslexie, faalangst, ADHD, (hoog)begaafdheid) 

▪ Handtekening directeur namens bevoegd gezag en handtekening contactpersoon. 

 

Warme overdracht  

In mei voeren de teamleiders van de nieuwe brugklasleerlingen op de zogenaamde  

‘tafeltjesmiddag’ online warme overdracht gesprekken met de docenten van groep 8. Alle 

leerlingen worden besproken. De warme overdracht geeft ons de gelegenheid om de over-

stap van de basisschool naar de middelbare school zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. 

Dit start al bij de teamleider, die -naast het gebruik van de wensen van de leerlingen om wel 

of niet bij bepaalde kinderen in de klas te komen- mede op basis van de gegevens uit de 

warme overdracht de klassenindeling bepaalt. Vervolgens wordt de informatie uit de warme 

overdracht gedeeld met de mentoren/leermeesters. Zij delen de belangrijkste informatie aan 

de start van het schooljaar met de lesgevende docenten van hun klas, zodat uw leerlingen 

een goede start kunnen maken. 

 

Hoe worden de brugklassen samengesteld? 

▪ evenwichtige verdeling jongens en meisjes 

▪ maximaal vijf leerlingen van dezelfde basisschool 

▪ er wordt rekening gehouden met plaatsingswensen van leerlingen, maar de adviezen 

van de leerkracht van groep 8 wegen zwaarder 

▪ we letten op de fietsroutes 

▪ we stellen de havo/vwo-klassen en de bl/kl-klassen heterogeen samen. 

 

 

4.2 Praktijkonderwijs 

Voor wie bedoeld? 

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die zijn aangewezen op onderwijs dat hen 

direct of indirect via mbo-niveau 1of 2 voorbereidt op deelname aan de arbeidsmarkt. 

 

Wie vraagt beschikking praktijkonderwijs aan? 

De school voor voortgezet onderwijs vraagt bij de Commissie Toelaatbaarheid Passend 

Onderwijs (CTPaO) de pro-bekostiging aan. De CTPaO hanteert hierbij landelijke criteria. 

De aanvraag moet ook door de ouders/verzorgers worden ondersteund (ouderverklaring). 

De CTPaO beoordeelt de aanvraag en geeft al dan niet een beschikking af voor praktijk-

onderwijs. 

 

Het Regius College maakt deel uit van een regionaal Samenwerkingsverband (Samenwer-

kingsverband VO Kop van Noord-Holland). In het Samenwerkingsverband vindt afstem-

ming plaats over de leerlingenstromen en toelatingsprocedures. 

Het is uitermate belangrijk dat het primair onderwijs bij de overdracht duidelijk aangeeft 

welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft. 
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Criteria voor het afgeven van de beschikking Praktijkonderwijs 

In schema: 

Leerling wordt verwezen 

naar 

IQ Relatieve leerachterstand 

van 

Sociaal-emotionele 

problematiek 

praktijkonderwijs 55-80 30 of meer maanden 

achterstand eind groep 8 

(DLE = 30 bij eind groep 

8) 

Is geen vereiste 

praktijkonderwijs  75-80 15 of meer maanden 

achterstand eind groep 8 

(DLE = 45 bij eind groep 

8) 

praktijkonderwijs: is 

vereist 

 

 

 

 

dl op toetsmoment dle-bovengrens pro 

(50%) 

60 30 

59 30 

58 29 

57 29 

56 28 

55 28 

54 27 

53 27 

52 26 

51 26 

 
Tabel: DLE-bovengrenzen op verschillende toetsmomenten bij een leerrendement van 

maximaal 50% (pro). 

 

Bij de indicatiestelling wordt gekeken naar de volgende drie leerlingkenmerken: 

1. het IQ 

2. de leerachterstand 

3. eventueel een sociaal-emotionele problematiek 

1.  Het IQ 

 De bandbreedtes voor het IQ zijn: 

 praktijkonderwijs 55 t/m 80 
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2. De leerachterstand 

 De leerling moet voor een pro-beschikking een bepaalde achterstand hebben op 

tenminste twee van de vier domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, spelling 

of technisch lezen). Minimaal één van deze twee domeinen moet inzichtelijk rekenen 

óf begrijpend lezen betreffen. De grens ligt voor het praktijkonderwijs op een leer-

rendement van 50%. Zit een leerling daarboven dan is er geen sprake van een leer-

achterstand die meetelt voor de beschikking. 

3.  Sociaal-emotionele problematiek 

 Het gaat hierbij om problematiek die de leerling substantieel belemmert in zijn of 

haar deelname aan het leerproces. Het gaat daarbij om:  

▪ faalangst 

▪ prestatie-motivatie 

▪ emotionele instabiliteit 

▪ geringe weerbaarheid 

▪ problemen in de thuissituatie. 

 

Sociaal-emotionele problematiek moet uit een psychodiagnostisch onderzoek blijken. Als 

een kind bij het leren hinder ondervindt van bijvoorbeeld ADHD en ontstane achterstan-

den hiermee verband houden, dan kan dit betekenen dat de leerling in aanmerking kan 

komen voor extra ondersteuning, mits er een verklaring is van een daartoe bevoegd dia-

gnosticus (bijv. kinderarts, psycholoog). Soms is een kind faalangstig. Uit een door het 

kind ingevulde vragenlijst (LMT = leermotivatie test) blijkt dit ook. 

 

De instrumenten waarmee IQ, leerachterstanden en sociaal-emotionele problematiek ge-

meten worden, moeten Cotan-gecertificeerd zijn.  
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4.3 Tijdpad aanmelding schooljaar 2023-2024 

 
 

september 2022 Check basisscholen contactgegevens leerkracht groep 8 

december 2022 Leerkrachten ontvangen informatie van huidige brugklasleerlingen 

3 en 4 november 2022 Doe-middagen (aanmelding verloopt via de basisscholen) 

januari 2023 
VO stuurt informatie over aanmelding en onderwijskundig rapport / in-

formatie leerlingen via OSO (Overstapservice Onderwijs) naar basisscholen 

Eind januari en februari 

2023 

Basisschoolbezoekers bezoeken basisschool (digitaal) en bespreken 

voortgang en rapporten leerlingen afgelopen jaren (de zgn. doorstroom-

gegevens) en ‘twijfelgevallen’.  

30 januari en 1 februari 

2023 

Online interactieve voorlichtingsavonden ouders/verzorgers: Regius Live. De 

leerlingen uit groep 8 zijn van harte welkom om samen met hun ouders de 

mee te kijken. 

De uitnodigingen hiervoor worden u medio januari toegezonden, met het 

verzoek deze te verspreiden. 

 

vrijdag 3 februari 2023 Open Dag van 14.00 - 20.00 uur. 

uiterlijk 1 maart 2023 Basisschool voert basisschooladvies in BRON in 

Uiterlijk 15 maart 2023 Ouders melden hun kind voor 15 maart aan bij het Regius College.  

15 maart 2023 

Inschrijfmiddag-/avond tussen 13.30-17.00 uur voor leerlingen/ouders 

(voor diegenen die niet gebruik maken van de mogelijkheid om digitaal in te 

schrijven).  

uiterlijk 16 maart 2023 
Basisschool stuurt informatie voor overdracht naar het Regius College 

Inschrijving nieuwe leerlingen 

april 2023 Bevestiging van ontvangst aanmeldingen aan ouders 

 

15, 16, 17 mei 2023 Tafeltjesmiddagen bij het Regius College voor de basisscholen 

(warme overdracht van leerlingen op alle niveaus) 

De uitnodiging voor deze middagen ontvangt u in april 

 

24 mei 2023 Basisschool stuurt gegevens centrale eindtoets naar VO 

week 5 juni 2023 
Ouders en leerlingen worden op de hoogte gesteld van de definitieve plaat-

sing 

21 juni 2023 Kennismakingsmiddag op locatie voor nieuwe leerlingen. 

Kennismakingsavond op locatie voor ouders/verzorgers nieuwe leerlingen. 
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4.4 Gebruik testgegevens voor advisering en plaatsing leerlingen2,3 

 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) 

I   = 20% hoogst scorende leerlingen overwegend I-scores; af ten toe II-score: vwo 

II  = 20% boven het landelijk gemiddelde overwegend II-scores; af ten toe III-score: havo 

III = 20% landelijk gemiddelde overwegend III-scores; af en toe IV-score: vmbo GL/TL 

IV = 20% onder het landelijk gemiddelde overwegend IV-scores; met af en toe III-score: vmbo KL 

V  = 20% laagst scorende leerlingen overwegend V-scores; met af en toe IV-score: vmbo BL 

Er zijn omrekeningstabellen waarmee de score wordt omgezet in een DLE. Daarmee is ook het leerrende-

ment te berekenen.  

 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) 

A = 25% hoogst scorende leerlingen vwo 

B = 25% ruim boven tot net boven landelijk gemiddelde TL / H (V) 

C = 25% net tot ruim onder landelijk gemiddelde (BL) / KL / GL / TL 

D = 15% ruim onder het landelijk gemiddelde BL 

E = 10% laagst scorende leerlingen pro  

Er zijn omrekeningstabellen waarmee de score wordt omgezet in een DLE. Daarmee is ook het leerrende-

ment te berekenen.  

 

Het Leerrendement 

minder dan 0.50:  sterk belemmerd 

tussen 0.50 en 0.75:  aanzienlijke achterstand 

tussen 0.75 en 1.00:  geringe achterstand 

minder dan 50% praktijkonderwijs 

50 tot 83%  BL/KL 

83 tot 100%  GL/TL 

100 tot 117%  havo 

meer dan 117%                          vwo  

 

De Schoolvorderingen: centrale eindtoets (groep 8) (uitslag in mei 2023) 

Praktijkonderwijs en BL    501-518 

BL en KL     519–525 

KL 526-528 

GL/TL 529-532  

GL/TL en havo 533-536 

Havo 537-539 

Havo/vwo 540-544 

vwo  545-550 

 

 

 

 

 

 
2 Bij het opstellen van deze gegevens is gebruik gemaakt van de meest recente richtlijnen van het Ministerie. 

 

3 Wij verwijzen nu ook naar de leerlingkenmerken per opleiding (zie blz. 7 voorlichtingsmap basisscholen). 
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Aanleggegevens4. IQ test: 

Pro  55 - 80 

BL 80 - 93 (en hoger) 

KL  90 - 100 (en hoger) 

TL  96 - 106  (en hoger) 

H  105 - 113 (en hoger) 

V  114  en hoger 

 

Cito-drempelonderzoek 

Het drempelonderzoek differentieert tot en met de grens TL / havo (zegt veel minder over havo of vwo).  

Het levert DLE's op waarmee het leerrendement wordt berekend. 

 

Cito-entreetoets (groep 7) 

De scores zijn verdeeld in vijf groepen van elk 20% (dit is dus anders dan bij de Cito-schoolvorderingen!). 

Scores: 

I = 80 tot 100%   vwo 

II = 60 to 80% havo 

III = 40 tot 60% GL / TL 

IV = 20 tot 40% BL / KL 

V = 0 tot 20% pro, BL 

 

 
4 intelligentie onderzoeken worden beschreven met een betrouwbaarheidsinterval van 10 punten, de focus    

   moet niet op een exact getal worden gelegd. 
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Vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) D = 15% ruim onder het landelijk gemiddelde -->BL  

 C = 25% net tot ruim onder landelijk gemiddelde  --> (BL) / KL / GL / TL 

 overwegend V-scores; met af en toe IV-score: BL 

Centrale eindtoets 501-525 

Leerrendement 50 tot 83% 

Cito-entreetoets (groep 7) IV = 20 tot 40% (BL / KL) 

 V = 0 tot 20% (pro, BL) 

Aanleggegevens (IQ test) 80 - 93 (en hoger) 

 

Vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) C = 25% net tot ruim onder landelijk gemiddelde  --> (BL) / KL / GL / TL 

 overwegend IV-scores; met af en toe III-score: KL 

Centrale eindtoets 519-528 

Leerrendement 50 tot 83% 

Cito-entreetoets (groep 7) IV = 20 tot 40% (BL / KL) 

Aanleggegevens (IQ test) 90 - 100 (en hoger) 

 

Vmbo Gemengde Leerweg/Theoretische Leerweg (GL/TL) 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) B = 25% ruim boven tot net boven landelijk gemiddelde --> TL / H (V) 

 C = 25% net tot ruim onder landelijk gemiddelde --> (BL) / KL / GL / TL 

 overwegend III-scores; af en toe IV-score: GL/TL 

Centrale eindtoets 529 – 536        

Leerrendement 83 tot 100% 

Cito-entreetoets (groep 7) III = 40 tot 60% (GL / TL) 

Aanleggegevens (IQ test) 96 - 106  (en hoger) 

 

Havo 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) B = 25% ruim boven tot net boven landelijk gemiddelde --> TL / H (V) 

 overwegend II-scores; af ten toe III-score: havo 

Centrale eindtoets 537-544 

Leerrendement 100 tot 117% 

Cito-entreetoets (groep 7) II = 60 tot 80% 

Aanleggegevens (IQ test) 105 - 113 (en hoger) 

 

Vwo 

Cito-schoolvorderingstoetsen (LVS) A = 25% hoogst scorenden --> vwo 

 overwegend I-scores; af ten toe II-score: vwo 

Centrale eindtoets 545 en hoger 

Leerrendement meer dan 117% 

Cito-entreetoets (groep 7) I = 80 tot 100%  

Aanleggegevens (IQ test) 114  en hoger 
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Hieronder de rapportages van Route 8 en de IEP eindtoets. Deze volgen een andere inde-

ling qua advisering dan onze opleidingen. 

 

Route 8 eindtoets 

Praktijkonderwijs/vmbo BL  minder dan 159 

Vmbo BL/KL     159-185 

Vmbo KL / GL-TL  186–201 

Vmbo GL-TL / havo  202-216 

Havo/vwo  217-230 

Vwo    230 en hoger 

 

IEP eindtoets 

Praktijkonderwijs/vmbo BL  50-53 

Vmbo BL    54-65 

Vmbo BL/KL     66–67 

Vmbo KL  68-71 

Vmbo KL / GL-TL  72-73 

Vmbo GL-TL  74-77  

Vmbo TL/havo  78-81 

Havo  82-87 

Havo/vwo  88-91 

Vwo  92-100    

 

 

NSCCT  

De uitslag van de NSCCT staat nooit op zichzelf, maar wordt gecombineerd met de andere gegevens van de 

leerling. Dit wordt aan de hand van het volgende voorbeeld duidelijk: 

Normscore 100 - betrouwbaarheidsinterval 95-105: dit betekent dat voor de leerling, afhankelijk van de 

prestaties en inzet op school, minimaal vmbo kader, maximaal havo haalbaar kan zijn. 

Normscore 100 (95-105) met toetsscores V ( E)     = Kader 

Normscore 100 (95-105) met toetsscores III ( B/C) = TL 

Normscore 100 (95-105) met toetsscores  I (A)       = Havo  

 

 


