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Handleiding LAT  schooljaar 2017-2018 
Om voor februari 2018 te weten welk basisschooladvies de leerlingen moeten krijgen, is het 

belangrijk dat het tijdpad van de kernprocedure strikt wordt gevolgd en de instructies voor 

registratie in het ELK correct worden uitgevoerd.  

 

LET OP: Zorg ervoor dat alle leerlingen in ELK staan en geef aan of je zelf LATtend bent of 
dat Het ABC de LAT toetsen gaan scoren en invoeren. 
 
   Stap 1: Log in bij ELK en zorg dat je de lijst van leerlingen voor je hebt 
   Stap 2: Klik op de bovenste leerling, je kunt namelijk de volgende stappen niet uitvoeren in 
het scherm vanuit het overzicht van de leerlingen, dit moet per leerling gedaan worden.  
   Stap 3: Er verschijnt het volgende overzicht: (waar nu bb bbb staat staat dan de naam van 
de leerling) 

 
   Stap 4: Klik op het kopje 'Advies' en geef aan of deze leerling in aanmerking komt voor PrO 
of vmbo+Lwoo 
   Stap 5: Klik op het kopje 'Ind. Lwoo/PrO' en geef aan dat jullie de LAT na laten kijken door 
Atlas/ABC 
   Stap 6: Klik op het kopje 'Leerling' en check of de schoolloopbaan goed is ingevoerd. Als dit 
niet klopt, dan kloppen de DL scores niet en wordt de achterstand verkeerd berekend. Het 
risico is dan dat de leerling ten onrechte niet in aanmerking komt voor CAP. 
   Stap 7: Herhaal dit voor al je leerlingen uit de lijst.  
 
 

1. Als de school zelf de LAT uitvoert, scoort en verwerkt in Parnassys naar ELK (zelf LATtende school) 

• U heeft de toetsen zelf in huis (CITO toetsen groep 5 en 6). U kopieert voor elke leerling de 

antwoordbladen en maakt een boekje per leerling. Zet op het voorblad duidelijk school, voor 

én achternaam, geboortedatum en afname datum van de toetsen.  

• U neemt de LAT af in de week van 25 september t/m 29 september 2017 en voert de gegevens 

uiterlijk 27 oktober 2017 in Parnassys in, waarna je ze moet importeren naar ELK. 

• U geeft per leerling aan of deze wel of niet in aanmerking komt voor een CAP-onderzoek door 

bij: ‘CAP noodzakelijk’ ja of nee aan te klikken.  

--> Veelgemaakte fouten waren vorig jaar in het niet terugtoetsen bij een te grote achterstand in 

DLE, dit zorgde er dan voor dat niet alle kinderen van één school tegelijkertijd getoetst konden 

worden. Let aub op het juist terugtoetsen, zie uitleg op pagina 4.  
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2. Als de school de LAT in samenwerking met Het ABC uitvoert  

• U heeft de toetsen zelf in huis (CITO toetsen groep 5 en 6, eventueel 3.0 of groep 4 toetsen bij 

terugtoetsen). De relevante opgaven (PRO voor een praktijk-kandidaat, LWOO voor een 

mogelijke aanmelding voor leerwegondersteuning) kopieert u net zo vaak als u te toetsen 

leerlingen hebt. Zie bladzijde 3 welke toetsen er gebruikt kunnen worden. Let op dat u per 

leerling het juiste opgavenboekje (bijvoorbeeld bij begrijpend lezen en spelling vervolg 1 of 2) 

gebruikt en op elk antwoordblad de naam en afnamedatum vermeldt.  

• Zet op het voorblad duidelijk de schoolnaam, voor én achternaam leerling, geboortedatum en 

afname datum van de toetsen. Vergeet niet de eventuele doublures of dyslexie te vermelden. 

• De antwoorden mogen alleen op de antwoordbladen geschreven worden en dus niet in de 

opgavenboekjes.  

• U neemt de toetsen af in de week van 25 september t/m 29 september 2017 en stuurt het 

antwoordbladenboekje ongecorrigeerd uiterlijk 6 oktober 2017 naar Het ABC (Baarsjesweg 224, 

1058 AA Amsterdam). Schrijf op de envelop ook de naam van de school. Omdat antwoordbladen 

in de post kunnen kwijt raken, is het raadzaam kopieën te maken.  

• Afname voor 26 september is niet aan te bevelen, gezien het wegzakken van de leerstof in de 

zomervakantie.  

• Het ABC kijkt de afgenomen toetsen na en voert de resultaten per leerling binnen 14 werkdagen 

in ELK in, mits alle gegevens volledig zijn. Het ABC geeft op basis van de uitslag van de LAT in de 

week van 23 oktober 2017 in ELK aan of de betrokken leerling in aanmerking komt voor het 

meedoen aan een capaciteitenonderzoek.  
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Afname LAT instructies 
 

LWOO leerlingen * 
Technisch lezen: DMT E6 (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B. 

Begrijpend lezen CITO 2.0 M6 = Start + juiste vervolgmodule  

- toetsscore 12 of minder goed --> vervolg 1  

- toetsscore 13 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 2.0 E6 = Start + juiste vervolgmodule  

- toetsscore 16 of minder goed --> vervolg 1  

- toetsscore 17 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 E6 = Alle 3 de delen  

- Kladblad mag alleen bij deel 1 en 2. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden 

 

* Hierbij wordt uitgegaan van CITO 2.0 toetsen. Voor groep 6 is nu ook CITO 3.0 beschikbaar en deze 

mag dit schooljaar gebruikt worden voor LAT. 

 

PRO leerlingen * 

Technisch lezen: DMT M5 (dus géén BRUS) Kaart 1, 2, 3. Voorkeur: versie B.  

Begrijpend lezen CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule  

- toetsscore 13 of minder goed -->vervolg 1  

- toetsscore 14 of meer goed --> vervolg 2  

Spelling CITO 2.0 M5 = Start + juiste vervolgmodule  

- toetsscore 15 of minder goed --> vervolg 1  

- toetsscore 16 of meer goed --> vervolg 2  

Inzichtelijk Rekenen CITO 2.0 M5 = De 2 delen  

- Kladblad mag bij beide delen. Afname liefst op opeenvolgende ochtenden  

* Hierbij wordt uitgegaan van CITO 2.0 toetsen, voor groep 5 is ook CITO 3.0 beschikbaar en deze 

mag dit schooljaar gebruikt worden voor LAT.  
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DOOR/TERUGTOETSEN: Let op! Controleer of de behaalde DLE niet te laag is.  

Zo ja, dan is het verstandig om terug te toetsen (of evt door te toetsen)  

 

Vb. Begrijpend lezen voor LWOO leerling wordt M6 afgenomen (dit correspondeert met DL van 35)  

--> Terugtoetsen: Leerling behaalt DLE lager dan 25 (= lager dan M5 niveau).  

*Neem de toets af van het leerjaar waar de behaalde DLE-score naar verwijst.  

Dit kan twee of meer leerjaren lager worden als uw startniveau veel te hoog is geweest.  

Vb. DLE van 14 toets M4, DLE van 21 toets M5.  

--> In orde: Leerling behaalt DLE tussen 25-35 

 

Mocht je bij voorbaat al weten dat bijvoorbeeld een begrijpend lezen toets voor een lwoo 

leerling op M6 niveau te moeilijk zal zijn, start dan met een M5 toets. Hierdoor wordt de 

leerling niet overvraagd en hoeven er niet onnodig extra toetsen afgenomen te worden.  

../Downloads/kernprocedure@hetabc.nl
http://www.hetabc.nl/kernprocedure

