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Doel van deze presentatie 
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Aandachtspunten: 
- Juiste vervolg LAT toetsen spelling & begrijpend lezen 

- CITO 3.0 nu voor zowel groep 5 als 6 toegestaan voor LAT! 
- Door- en terugtoetsen bij de LAT 
- Beantwoorden van vragen vanuit school door Het ABC 

 

Kijk op de site: www.hetabc.nl/kernprocedure voor: 
- Tijdpad LAT/CAP 
- Handleiding LAT 2017-2018 
- Uitleg CAP/SEM onderzoek 
- Lijst toegestane instrumenten LAT/CAP/SEM (Staatscourant) 

 

 

http://www.hetabc.nl/kernprocedure


Procedure 
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• LAT toetsen afnemen voor PRO en LWOO leerlingen 

• Vraag: Leerachterstand van ≥25% op minstens twee gebieden   
(tenminste één moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn)? 

       Nee, leerling doet niet mee aan de LAT/CAP procedure 
       Ja, CAP onderzoek (dit is NIO of eventueel individueel onderzoek) 

• Intelligentie (in combinatie met leerachterstand) 
 ≤ 90, indicatie PRO, LWOO 
 > 90, SEM onderzoek noodzakelijk voor verklaren leerachterstanden 

• SEM onderzoek: Sociaal emotionele problematiek gevonden? 
 Nee, leerling komt niet in aanmerking voor indicatie 
 Ja, indicatie voor PRO, LWOO 
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Let op: De antwoordbladen van de LAT zijn dit jaar niet te downloaden 
vanuit het ELK. 

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.  

 

Voer aub zo snel mogelijk de leerlingen in. Dan kan Het ABC de LAT 
gegevens invoeren bij de leerlingen en kunnen de leerlingen worden 
ingepland voor de capaciteitentoetsen.  

Leerlingen in ELK en de LAT 



Tijdpad 2017-2018 
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WAT DATUM 

Zelf LATtende scholen: 

LAT afnames Week 39: 25 t/m 29 september 

Invoeren gegevens in ELK Week 43: uiterlijk 27 oktober 

Overige scholen: 

LAT afnames Week 39: 25 t/m 29 september 

Opsturen ongecorrigeerd antwoorden- 
bladenboekje naar Het ABC 

Week 40: vóór 6 oktober 

Start afnamen CAP Vanaf week 44 (na herfstvakantie) 



LAT-toets afnamen 

WWW.HETABC.NL 

Niveau PRO: 

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

Begrijpend lezen CITO M5 = Start + juiste vervolgmodule 

• toetsscore 13 of minder goed  vervolg 1 

• toetsscore 14 of meer goed     vervolg 2 

Spelling CITO M5 = Start + juiste vervolgmodule 

• toetsscore 15 of minder goed  vervolg 1 

• toetsscore 16 of meer goed     vervolg 2 

Inzichtelijk Rekenen CITO M5 = De 2 delen 

 

 

Zowel CITO 2.0 als 
CITO 3.0 zijn dit 
schooljaar toegestaan 
voor de LAT! 



LAT-toets afnamen 

WWW.HETABC.NL 

Niveau LWOO: 

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

Begrijpend lezen CITO M6 = Start + juiste vervolgmodule 

• toetsscore 12 of minder goed  vervolg 1 

• toetsscore 13 of meer goed     vervolg 2 

Spelling CITO E6 = Start +juiste vervolgmodule 

• toetsscore 16 of minder goed  vervolg 1 

• toetsscore 17 of meer goed     vervolg 2 

Inzichtelijk Rekenen CITO E6 = Alle 3 de delen 

 

 

Zowel CITO 2.0 als 
CITO 3.0 zijn dit 
schooljaar toegestaan 
voor de LAT! 



Let op! Controleer of de behaalde DLE niet te hoog of te laag is.  
Zo ja, dan is het verstandig door-of terug 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.  

 In orde: Leerling behaalt DLE tussen 25-35 
 



Let op! Controleer of de behaalde DLE niet te hoog of te laag is.  
Zo ja, dan is het verstandig door-of terug te toetsen 

 

Vb. Spelling voor LWOO leerling wordt E6 afgenomen  
(dit correspondeert met DL van 40) 
 Terugtoetsen: Leerling behaalt DLE lager dan 30 (= lager dan E5 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. 

 In orde: Leerling behaalt DLE tussen 30-40 
 



Contactgegevens Het ABC 
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• Website: Voor inhoudelijke informatie en het downloaden van 
documenten www.hetabc.nl/kernprocedure. 

• Mail: Om ervoor te zorgen dat alle vragen op een centraal punt binnen 
komen en worden beantwoord, verzoeken wij u om te mailen naar 
kernprocedure@hetabc.nl   
Wij streven ernaar om uw vraag binnen een werkdag te beantwoorden. 

• Telefonisch spreekuur: Voor inhoudelijke vragen die niet per mail kunnen, 
hebben wij vanaf 25 september elke maandag van 15.00-16.00 uur en op 
woensdag van 13.00-14.00 uur een telefonisch spreekuur. Bereikbaar via 
0615061426 (géén vragen over de planning, dit gaat per mail).  
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