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is vernieuwd! 
 

Webbased  
De Plaatsingswijzer heeft een nieuwe vorm gekregen. We werken nu met een webbased 
versie geschikt voor de leerlingvolgsystemen: Cito 2.0 en 3.0, Dia en Boom. 

 
De webbased versie werd gemaakt in opdracht van de coöperatie Overgang PO-VO door  

Get There uit Leek, tevens maker van het MijnSchool ouderportaal, kindportfolio, de 
MijnSchool app en websites (www.mijnschool.nl ).  
 

De coöperatie Overgang PO-VO heeft als leden: 
PO: 20-01 Groningen, 21-01 Friesland, 22-01 Emmen, 22-03 Hoogeveen, Meppel, Steenwijk 

e.o. en 30-02 Roosendaal-Moerdijk 
VO: 20-01 Groningen, 20-02 Groningen Ommelanden, 21-01 Fryslân-Noard,  
21-02 Zuidoost Friesland, 21-03 Zuidwest Friesland, 22-02 Emmen e.o.,  

22-03 Meppel e.o. en 30-02 Roosendaal e.o. 
 

Geen koppeling 
Helaas bleek ParnasSys niet bereid om koppelingen van leerlinggegevens en resultaten te 
leveren. Er bestaat nog wel de mogelijkheid om een Dult-koppeling met het Cito-LOVS te 

creëren. Hiervoor wordt dit schooljaar een kostenbatenplaatje gemaakt, waarbij het van 
belang is te weten hoeveel scholen gebruik van het Cito-LOVS (willen gaan) maken. 

 
Handleiding 
 Per school is er één applicatiebeheerder die opnieuw registreert op 

www.plaatsingswijzer.nl .  
 De applicatiebeheerder maakt in het tabblad ‘Leerkrachten’ accounts aan voor de 

betrokken leerkrachten. Deze leerkrachten ontvangen via het aangegeven mailadres een 
mail om hun account te activeren. Later kunnen er via ‘Instellingen’  nog wijzigingen 

aangebracht worden. 
 Via het ‘Home’ tabblad kan het echte werk beginnen. 
 De groepen worden aangemaakt in het tabblad ‘Groepen’. 

 De leerlingen worden aan de groepen gekoppeld in het tabblad ‘Leerlingen’. 
 De toets en het afnamemoment worden geselecteerd via het tabblad ‘Scores’ 

 Hierna worden de scores ingevoerd. Voor Cito betreft dit vaardigheidsscores, voor Boom 
percentielen en voor Dia dle’s. 

 Via het tabblad ‘Plaatsingsadvies’ is in eerste instantie het beeld van VMBO-TL zichtbaar.  

Hierna kan op de bekende wijze van niveau gewisseld worden. 
 Bij definitieve advies adviseren we een toelichting te geven. 

 Het advies voor de ouders betreft een  eenduidig advies.  
 Het advies voor het VO geeft ook zicht op aanpalend(e) niveau(s). 
 

Contact 
Mijn werkdag voor de Plaatsingswijzer is de donderdag. Hebt u vragen en/of opmerkingen 

dan ben ik te bereiken via mail en telefoon. Op andere dagen activeer ik aangemaakte 
accounts en beantwoord ik mails, als de tijd dit toelaat. Eventuele voorlichting  over de 
Plaatsingswijzer wordt door de samenwerkingsverbanden georganiseerd.  

Met vriendelijke groet, Nineke Kupers  
0644953794, n.kupers@nhl.nl  
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