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Leerlingkenmerken per uitstroom naar VO 

 VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO VWO 

Stu
d
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u

d
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n

 m
o

tivatie
 

▪ Samenwerken lukt 
onder goede 
begeleiding 

▪ Relatie met docent is 
noodzakelijk om tot 
leren te komen 

▪ Heeft baat bij een 
vaste leerkracht 

▪ Praktijklessen 
spreken meer aan dat 
theorie 

▪ Motivatie gekoppeld 
aan motivatie van de 
leerkracht 

▪ Moeite met hoofd- 
en bijzaken 

▪ Samenwerken lukt 
onder begeleiding 

▪ Motivatie gekoppeld 
aan motivatie van de 
leerkracht 

▪ Heeft 
succeservaringen 
nodig om motivatie 
te verhogen 

▪ Legt link tussen 
lesstof en het nut op 
latere leeftijd 

▪ Moeite met hoofd- 
en bijzaken 

▪ Samenwerken lukt 
onder begeleiding 

▪ Is taakgericht, maar 
taak af is belangrijker 
dan kennis opdoen 

▪ Motivatie moet 
aangewakkerd door 
leerkracht 

▪ Moeite met essentie 
vinden in lesstof 

▪ Heeft sturing nodig 
om te kunnen 
samenwerken 

▪ Is taakgericht, maar 
taak af is belangrijker 
dan kennis opdoen 

▪ Motivatie moet 
aangewakkerd door 
leerkracht 

▪ Abstracte opdrachten 

▪ Heeft coaching nodig 
om te kunnen 
samenwerken 

▪ Intrinsieke motivatie 
▪ Is taakgericht 
▪ Brengt zelf structuur 

aan in opdrachten 
▪ Hoge mate van 

abstractie 
▪ Bedenkt zelf 

toepassingen voor 
theorie 

Stu
d

ie
vaard

igh
e

d
e

n
 

▪ Kan 10 minuten  
luisteren 

▪ Makkelijk afgeleid 
▪ Kan moeilijk tot 

planmatig leren 
komen 

▪ Kan met structuur 
van de leerkracht 
leerdoelen halen 

▪ 2 denkstappen 
tegelijk 

▪ Kan 10 minuten 
aandachtig luisteren 

▪ Beperkte 
planningsvaardighed
en 

▪ Hulp nodig met 
ordenen leerstof 

▪ Denkstappen 
koppelen aan 
concrete situaties 

▪ Kan 20 minuten 
aandachtig luisteren 

▪ Kan huiswerk en 
leren 2-3 dagen 
vooruit plannen 

▪ Begeleiding nodig om 
samenhang tussen 
complexe zaken te 
zien 

 

▪ Kan 20 minuten 
aandachtig luisteren 

▪ Kan huiswerk en 
leren een week 
vooruit plannen 

▪ Kan transfer maken 
met geleerde lesstof 

▪ Trekt zelf conclusies 
uit lesstof 

▪ Ordent lesstof zelf 
▪ Bedenkt praktische 

oplossingen 

▪ Kan 40 minuten 
aandachtig luisteren 

▪ Kan huiswerk en 
leren met coaching 
van leerkracht tot 6 
weken vooruit 
plannen 

▪ Bedenkt creatieve 
oplossingen 
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▪ Moeite met starten 
▪ Bevestiging nodig 
▪ Kan uit zichzelf 

moeilijk reflecteren 
op werk 

▪ Heeft moeite met 
kritische feedback 

▪ Taakgerichte 
instructie nodig om 
tot werken te komen 

▪ Laag zelfbeeld 

▪ Moeite met starten 
▪ Bevestiging nodig 
▪ Kan uit zichzelf 

moeilijk reflecteren 
op werk 

▪ Taakgerichte 
instructie nodig om 
tot werken te komen 

▪ Afwachtend bij 
groepsopdrachten 

▪ Gevoelig voor 
positieve feedback 
van leerkracht 

▪ Stapsgewijze 
instructie werkt het 
beste 

▪ Duidelijke en 
gesloten opdrachten 

▪ Moeite met goed 
reflecteren 

▪ Werkt goed bij 
duidelijk omschreven 
opdracht 

▪ Kan zelf inschatten of 
lesstof begrepen is 

▪ Kritische houding 
▪ Kan reflecteren op 

eigen werk en 
houding 

▪  

So
ciaal-

e
m

o
tio

n
e

e
l 

▪ Wil persoonlijke 
relatie met leerkracht 

▪ Sterk beïnvloedbaar 
door leeftijdsgenoten 

▪ Leert voor de 
leerkracht 

▪ Gevoelig voor 
reacties van 
leeftijdsgenoten 

▪ Leert voor de 
leerkracht 

▪ Komt op school voor 
sociale contacten 

▪ Leert redelijk voor de 
leerkracht 

▪ Komt op school voor 
sociale contacten 

▪ Vindt contact met 
leerkracht minder 
van belang 

▪ Is verminderd 
gevoelig voor reacties 
van de groep 

R
e

su
ltate

n
 

▪ IQ tussen 75 en 95 
▪ CITO tussen 501 en 

523 
▪ DLE van 30-38  
▪ LR van 50-65% 

▪ IQ tussen 96 en 100 
▪ CITO tussen 524 en 

528 
▪ DLE van 38-45 
▪ LR van 65-75% 

▪ IQ tussen 101 en 107 
▪ CITO tussen 529 en 

536 
▪ DLE van 45-60 
▪ LR van 75- 100% 

▪ IQ tussen 108 en 117 
▪ CITO tussen 537 en 

544 
▪ DLE van ≥60 
▪ LR van ≥100% 

▪ IQ hoger dan 117 
▪ CITO tussen 545 en 

550 
▪ DLE van ≥ 60 
▪ LR van ≥100% 

 VMBO-B VMBO-K VMBO-T HAVO VWO 

Een uitstroomadvies is altijd een combinatie van factoren. De inhoud van deze tabel is slechts als indicatie bedoeld, zeker daar waar het cijfers betreft. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend 
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