
Vaststellen van een 
uitstroombestemming
In acht jaar tijd verzamel je als school een schat aan gegevens over je leerling: 
een prima basis voor een passend schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 
De resultaten voor de LVS-toetsen gebruik je bij het onderbouwen van je 
advies, een waardevol stukje van de puzzel. Hoe zet je ze optimaal in bij het 
bepalen van een uitstroombestemming?

Het begrip uitstroombestemming gebruiken we voor alle leerlingen als advies voor het best passende type 
VO. Daarnaast is een uitstroombestemming een van de verplichte onderdelen van het ontwikkelings-
perspectief. In beide gevallen is de uitstroombestemming een gewogen besluit. Dit gewogen besluit maak je 
als school op basis van de uitstroomniveaus van de verschillende leergebieden, in combinatie met de kennis 
van de leerkracht over factoren die het leren van de leerling belemmeren en bevorderen.
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Vaststellen van een uitstro�o�mbestemming

Bij het onderbouwen van het advies voor het voortgezet 
onderwijs (VO) is het Cito Volgsysteem primair en speciaal 
onderwijs een prima hulpmiddel. Het schooladvies is echter 
veel meer dan het gemiddelde van alle toetsresultaten.  
In deze flyer krijgt u enkele handreikingen om toetsresultaten 
optimaal in te zetten bij het bepalen van een uitstroom
bestemming.

Het begrip uitstroombestemming gebruiken we voor alle leerlingen als advies voor het best 
passende type VO. Daarnaast is een uitstroombestemming één van de verplichte onderdelen van 
het ontwikkelingsperspectief. In beide gevallen is de uitstroombestemming een gewogen besluit. 
Dit gewogen besluit maakt de school op basis van de uitstroomniveaus van de verschillende 
leergebieden, in combinatie met de kennis van de leerkracht over factoren die het leren van de 
leerling belemmeren en bevorderen.

Uitstroombestemming versus uitstroomniveau en geplande vaardigheidsgroei

Per leergebied (rekenen-wiskunde, 
begrijpend lezen, spelling, technisch 
lezen):

Geplande vaardigheidsgroei:
(vaardigheids)scores die je voor een 
leergebied met een leerling nastreeft. 
Je plant maximaal  twee toets
momenten vooruit.

Uitstroomniveau:
niveau dat een leerling aan het einde 
van het primair onderwijs voor een 
leergebied naar verwachting zal 
behalen.

Uitstroombestemming:
type vervolgonderwijs waar je met de 
leerling naar toe wilt werken. Dit gaat 
over leergebieden heen.

Omgevings en 
schoolkenmerken

Leerlingkenmerken

Uitstroombestemming versus uitstroomniveau en geplande vaardigheidsgroei



Stap voor stap bepalen
Hoe combineer je de toetsresultaten samen met je eigen kennis over de leerling om tot een passende 
uitstroombestemming te komen?

Stap 1: factoren die de specifieke situatie van de leerling bepalen in kaart brengen
Bij zowel de geplande vaardigheidsgroei, als het uitstroomniveau en de uitstroombestemming baseer je je 
op toetsresultaten. Maar toetsresultaten worden beïnvloed door vele factoren. Door naar de toetsresultaten 
te kijken, weeg je verschillende lastig meetbare kenmerken indirect mee. Denk aan:
• leerlingkenmerken, zoals intelligentie en aanwezigheid van stoornissen;
• omgevingskenmerken, zoals opleidingsniveau van de ouders, thuis wel of niet veel voorlezen en de 

thuistaal;
• schoolkenmerken, zoals hoeveelheid individuele tijd per leerling, rustig of juist drukker klaslokaal.

Deze kenmerken bepalen deels het toetsresultaat van de leerling. Bij het gebruik van behaalde 
toetsresultaten voor het geven van een advies over de uitstroombestemming, is het van belang om vast te 
stellen welke van deze kenmerken veranderbaar zijn. Je weet als leerkracht welke belemmerende en 
bevorderende factoren een rol spelen, hebben gespeeld of zullen spelen. Bij stabiele factoren, zoals IQ, 
thuistaal en opleidingsniveau van de ouders, ga je ervan uit dat de leerling zich ontwikkelt conform de groei 
in de afgelopen jaren. Als factoren veranderd zijn of gaan veranderen, zoals ontstaan van een stoornis, of 
veranderingen in de thuissituatie, kan de groeisnelheid van de leerling afwijken van de groei die de leerling 
de afgelopen toetsmomenten doormaakte. Wanneer een leerling met ADHD bijvoorbeeld na jaren passende 
medicatie heeft gevonden, kan de groei groter worden dan in de voorgaande jaren. Wanneer de leerling 
sinds kort een onrustige thuissituatie heeft, kan dit de groei van een leerling beperken.

Stap 2: bepalen geplande vaardigheidsgroei en uitstroomniveaus
Voor de leergebieden rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling stel je een geplande 
vaardigheidsgroei op. Gebruik hiervoor de flyer ‘Ontwikkelingsperspectief op basis van vaardigheidsscores’. In 
de bovenbouw plan je zo de vaardigheidsscore, inclusief bijbehorende vaardigheidsniveaus, die de leerling 
aan het einde van groep 8 zal behalen. Dit is het uitstroomniveau van de leerling. Voor het bepalen van het 
uitstroomniveau in groep 8 zijn de gegevens uit de leerjaren 6, 7 (en 8) het meest waardevol. Hoe dichter de 
gegevens liggen bij het moment waarover je een uitspraak over de geplande/verwachte score doet, hoe 
nauwkeuriger je uitspraak is.

Stap 3: bepalen van de (voorlopige) uitstroombestemming
Voor het vaststellen van een uitstroombestemming kijk je met name naar de geplande vaardigheidsgroei en 
vaardigheidsniveaus voor rekenen-wiskunde en begrijpend lezen. Deze leergebieden zijn het belangrijkste 
voor het voorspellen van succes in het VO. Resultaten op andere leergebieden zoals spelling, technisch lezen 
en studievaardigheden gebruik je om je advies compleet te maken.

3a: Is er sprake van een harmonieus beeld tussen de leergebieden? Dus is het vaardigheidsniveau bij alle 
leergebieden bijvoorbeeld II? Bepaal dan je eerste idee van een passend type VO. Toets dit idee aan de hand 
van leerlingkenmerken zoals in kaart gebracht bij stap 1. Stel vast of je het advies eventueel naar boven of 
naar beneden wilt bijstellen.



3b: Zijn er grote verschillen tussen de leergebieden? Dus scoort de leerling bijvoorbeeld bij begrijpend lezen 
vaardigheidsniveau II en bij rekenen-wiskunde vaardigheidsniveau IV? Stel dan vast:

 – welke leergebieden zwaarder meewegen. Hierbij bekijk je welke vaardigheden de leerling op het 
toekomstige schooltype het meest nodig heeft. In veel gevallen zijn begrijpend lezen en rekenen-
wiskunde het meest van belang.

 –  of de leerling compenserende mogelijkheden heeft, zoals een sterk werkgeheugen of groot 
doorzettingsvermogen. En kan de leerling op het VO gebruikmaken van hulpmiddelen? Een leerling die 
door dyslexie zwak scoort bij Begrijpend lezen, maar waarbij uit de toets Begrijpend luisteren blijkt dat 
zijn begrip bovengemiddeld is, heeft waarschijnlijk baat bij gesproken versies van instructieteksten.

Maak op basis van deze gegevens een gewogen besluit over het best passende type VO.

Aandachtspunten
Verschillende besturen/regio’s hebben voor het vaststellen van een uitstroombestemming tabellen of 
schema’s. Deze gebruik je als hulpmiddel. Bij het vaststellen van de uitstroombestemming gelden enkele 
aandachtspunten:
• werk van leerling naar uitstroombestemming, en niet andersom. Je brengt dus eerst de leerling in kaart 

en ‘zoekt’ daarbij het best passende profiel. De omgekeerde volgorde is niet wenselijk omdat je dan het 
risico loopt een leerling ten onrechte in een hokje te plaatsen.

• wanneer sprake is van dyslexie, bevelen wij aan de toets Begrijpend luisteren af te nemen en deze, samen 
met Rekenen-Wiskunde, een hoofdrol te laten spelen bij het vaststellen van de uitstroombestemming. 
Ervan uitgaande dat je de instructieteksten in het VO aan de leerling met dyslexie gesproken aanbiedt, is 
Begrijpend lezen voor het advies minder van belang.

• technisch lezen krijgt doorgaans minder aandacht in de groepen 7 en 8. Veel scholen toetsen hun 
leerlingen niet meer op dit gebied nadat zij in groep 6 (of soms zelfs al in 5) de norm haalden. Dit pleit 
ervoor om technisch lezen beperkt mee te laten wegen.

• het is van belang dat je de toetsen afneemt volgens de afname-instructies. Als je bij Begrijpend lezen de 
teksten voorleest, krijg je een score die onbetrouwbaar is. Hetzelfde geldt voor het gebruik van 
rekenmachines bij Rekenen-Wiskunde.



Cito maakt onderwijs krachtiger 
We geloven in de waarde van objectieve meetinstrumenten die goed en eerlijk inzicht geven in ontwikkeling 
en mogelijkheden, ongeacht iemands afkomst, status of geld. En dat we daarmee leraren, ouders en 
werkgevers ondersteunen en leerlingen, studenten en beroepsbeoefenaars vooruit helpen. Samen met 
onderwijsprofessionals, klanten en stakeholders zetten we onze unieke expertise en ervaring in om de 
toekomst van het onderwijs mee vorm te geven. Samen voor krachtig onderwijs!

Méér dan alleen toetsresultaten
Tabellen die je gebruikt om toetsresultaten te vertalen naar een uitstroombestemming zijn bedoeld als 
hulpmiddel om de leerling een passende plek op het voortgezet onderwijs te bieden. Ze zijn dus niet bedoeld 
als harde selectiecriteria. Een leerling is immers veel meer dan zijn toetsresultaat.

Stap 4: bepalen uiteindelijke advies voortgezet onderwijs
Om het uiteindelijk advies voor het voortgezet onderwijs te geven, toets je de uitstroombestemming uit 
stap 3 aan een tweede onafhankelijk gegeven. Als er een verschil bestaat tussen de uitstroombestemming 
zoals je die hebt vastgesteld en het tweede onafhankelijke gegeven, adviseren wij leerling-, omgevings- en 
schoolkenmerken nog eens extra te bestuderen. Zo kom je tot het best passende advies.
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Behoefte aan advies? Onze 
klantenservice helpt je graag 
verder. Bel ons op  
(026) 352 11 11 of mail naar 
klantenservice@cito.nl 
Kijk ook op cito.nl/po


