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Toelichting bij aanmelding van leerlingen door het basisonderwijs 
 
 
De plaatsingswijzers leveren voor elke leerling een niveau en een profiel op. In onderstaand 
schema koppelt Stad & Esch het niveau en het profiel aan de verschillende brugklassen. Met an-
dere woorden: een leerling met een bepaald niveau en een bepaald profiel wordt in de aangege-
ven brugklas geplaatst. 
 
Graag ontvangen wij de advisering en eerste aanmelding vóór 1 maart. Mocht de uitslag van de 
eindtoets aanleiding zijn voor een verhoogd advies, wilt u dat advies dan uiterlijk twee weken na 
de uitslag van de eindtoets aan ons doorgeven. 
 
Op het aanmeldingsformulier kunnen de verkregen gegevens vermeld worden. Op deze manier is 
van tevoren duidelijk in welke brugklas Stad & Esch de leerling plaatst. Wij verzoeken u bij voor-
keur een dubbel advies af te geven. 
 
Als er sprake is van een bespreekprofiel of disharmonisch profiel, wordt er door Stad & Esch con-
tact opgenomen met de basisschool. Mochten er vragen zijn dan kan er contact opgenomen wor-
den met:  
 
in Meppel:  
vso: mevrouw Janette Kroezen, 0522 . 24 24 30, jkroezen@stadenesch.nl  
pro: de heer Johnny Wassenaar, 0522 . 25 31 88, jwassenaar@stadenesch.nl 
vmbo basis en kader: mevrouw Nikki Groen, 0522 . 26 32 75, ngroen@stadenesch.nl 
vmbo tl: de heer Chris Meijer, 0522 . 26 32 75, cmeijer@stadenesch.nl 
havo: mevrouw Aaltsje Veenstra, 0522 . 26 32 75, aveenstra@stadenesch.nl  
atheneum/vwo+/gymnasium: de heer Rolf Enting, 0522 . 26 32 75, renting@stadenesch.nl  
 
in Diever:  
mevrouw Ria Schoemaker, 0521 . 59 22 66, rschoemaker@stadenesch.nl 
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De plaatsingsprofielen en de plaatsing in de brugklassen van Stad & Esch in Meppel 
 
 

Advies Niveau Profiel Brugklas  Opmerkingen 
     
atheneum atheneum plusprofiel atheneum of gym-

nasium/vwo+ 
afhankelijk van 
uitkomst profiel 
en overleg po-vo 

  basisprofiel atheneum of gymna-
sium/vwo+ 

  

  bespreekprofiel atheneum   
  disharmonisch profiel atheneum   
     
havo havo plusprofiel havo of athe-

neum 
afhankelijk van 
uitkomst profiel 
en overleg po-vo 

  basisprofiel havo   
  bespreekprofiel havo   
  disharmonisch profiel havo   
     
tl tl plusprofiel tl of havo afhankelijk van 

uitkomst profiel 
en overleg po-vo 

  basisprofiel tl   
  bespreekprofiel tl   
  disharmonisch profiel tl  
     
kader kader plusprofiel kader/tl   
  basisprofiel kader/tl   
  bespreekprofiel basis/kader   
  disharmonisch profiel basis/kader   
     
basis basis plusprofiel basis/kader   
  basisprofiel basis/lwoo*   
  bespreekprofiel basis/lwoo*   
  disharmonisch profiel basis/lwoo*   
     
pro pro pro pro*   

 
* Op basis van indicatie lwoo of pro 
 
Opmerking: 
Wanneer een basisschool een zogenaamd dubbeladvies over een leerling verstrekt, vindt plaat-
sing plaats in een klas van het hoogste niveau.  
 
Bij een tl/havo advies vindt plaatsing plaats in een havo klas. 
Bij een havo/atheneum advies vindt plaatsing plaats in een atheneum klas. 
 
Bij eventuele plaatsing in een zogenaamde dakpanklas (basis/lwoo, basis/kader of kader/tl) 
wordt er op het hoogste niveau lesgegeven. 
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De plaatsingsprofielen en de plaatsing in de brugklassen van Stad & Esch in Diever 
 
 

Advies Niveau Profiel Brugklas  Opmerkingen 
     
atheneum atheneum plusprofiel havo/atheneum   
  basisprofiel havo/atheneum   
  bespreekprofiel havo/atheneum   
  disharmonisch profiel havo/atheneum   
     
havo havo plusprofiel havo/atheneum   
  basisprofiel havo/atheneum   
  bespreekprofiel havo/atheneum of 

tl/havo 
afhankelijk van uit-
komst profiel en over-
leg po-vo 

  disharmonisch profiel havo/atheneum of 
tl/havo 

afhankelijk van uit-
komst profiel en over-
leg po-vo 

     
tl tl plusprofiel tl/havo   
  basisprofiel tl/havo   
  bespreekprofiel tl/havo of kader/tl afhankelijk van uit-

komst profiel en over-
leg po-vo 

  disharmonisch profiel tl/havo of kader/tl afhankelijk van uit-
komst profiel en over-
leg po-vo 

     
kader kader plusprofiel kader/tl   
  basisprofiel kader/tl   
  bespreekprofiel kader/tl   
  disharmonisch profiel basis/kader   
     
basis basis plusprofiel basis/kader   
  basisprofiel basis/kader   
  bespreekprofiel basis/kader   
  disharmonisch profiel basis/kader   

 
 
 


