
 

Heb je goede ervaringen met bepaalde onderzoeksmiddelen, behoefte aan specifiek testmateriaal of 

interessante literatuur, laat het ons weten via loket@sterkvo.nl  dan kunnen we het delen in onze 
volgende update. 

 

 

 
 
Update 2 | advies en onderzoek        april 2019 
 
In november 2018 hebben wij jullie bericht over de nieuwe werkwijze advies en onderzoek ter 
vervanging van testen en toetsen. Middels een periodieke update willen wij jullie op de hoogte 

houden over de ontwikkelingen binnen advies en onderzoek. 
 
Consultering Loket 
Het is mogelijk om, in samenspraak met de begeleider passend onderwijs, een dossier ter advies 
voor te leggen bij het loket passend onderwijs. Zij zullen het dossier bestuderen en de vragen die er 
zijn proberen te beantwoorden. Het dossier dient, met toestemming van ouders, in OT geplaatst te 

worden. Indien uit het advies naar voren komt dat verder onderzoek nodig is, zal per casus besproken 
worden wie of waar dit opgepakt zal worden. Bijvoorbeeld door de school zelf geregeld wordt, door 
de psycholoog van het samenwerkingsverband of door ouders. 
 
NVEL (Nederlandse vragenlijst Effectieve leerstrategieën)  

Goed nieuws, de test uitgegeven door BOOM zal waarschijnlijk per september 2019 beschikbaar zijn. 
We houden jullie op de hoogte. 

 
Online OPP 
De digitale tool staat online. Je vindt hem op http://opp.sterkvo.nl 
 
AV1 robot 
De inzet van de AV1 robots www.noisolation.nl bevalt goed. Op ons komende zorgcoördinatoren 
bijeenkomst zal Willem Scheper van het CGU zijn ervaringen delen. Wij gaan als swv vier robots 

aanschaffen. Als je gebruik wilt maken van de robot kun je dit middels een No Isolation robot AV1 
arrangement in OT bij ons aanvragen. Vergeet niet te vermelden voor hoelang je de robot wilt lenen. 
Het arrangement is na de meivakantie beschikbaar. De BPO-er kan ondersteunen in verdere 
instructie. 
 
Wij kunnen meer 

Door een begeleider passend onderwijs werden wij getipt op de organisatie ‘Wijkunnenmeer’, zij 
geven kortdurend begeleiding aan onderpresteerders en begaafde leerlingen. Het is de moeite waard 

om eens op hun site www.wijkunnenmeer.nl te kijken. 
 
Individuele arrangementen voor begeleiding HB leerlingen 
De HB werkgroep is druk bezig om een te organiseren dat al onze scholen goed toegerust zijn in het 
begeleiden van HB leerlingen. Tot die tijd is het mogelijk om een individueel arrangement aan te 

vragen om de expertise van buiten te halen. Hierdoor kan het team ondersteuning krijgen in de 
begeleiding van HB leerlingen. De aanvraag loopt via de BPO-er. 
 
Interessante literatuur: 

- Het door Spel en Brein uitgebrachte boek ‘De kracht van spel’, is gericht op het versterken 
van executieve vaardigheden. Het is een praktisch boek voor leerkrachten, coaches en 
ouders. In het boek vind je zo’n 200 spellen, gecategoriseerd naar executieve vaardigheden 

en leeftijd en geselecteerd op een “korte” speeltijd. Deze spellen worden door 200 
uitgewerkte spellensheets een direct toepasbare gereedschap. Daarmee observeer, 
stimuleer, train en oefen je naar keuze één of meer executieve vaardigheden. 
www.spelenbrein.nl 
 

- ‘De bijlesgeneratie’  van Louise Elffers: De uitgaven aan bijlessen groeiden de afgelopen 

jaren explosief. Waarom zijn ouders tegenwoordig zo gespitst op goede schoolprestaties? En 
waarom geven ze steeds meer geld uit aan extra onderwijs buiten school?  Dit boek vertelt 
hoe ontwikkelingen in onderwijs en samenleving een onderwijscompetitie hebben 
aangewakkerd. Hoe het Nederlandse onderwijsstelsel hopeloos achterloopt op deze 
ontwikkelingen, wat de druk op leerlingen en ouders onnodig opvoert. Het boek toont 
waarom het zo lastig is om aan de onderwijscompetitie te ontkomen, ook al nemen ouders 
zich voor om níét die vmbo-vrezende vader of moeder te worden die er met hangen en 

wurgen een hoger niveau uit probeert te slepen. 
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