
 

 

 

 

 
 
 
Update advies en onderzoek       februari 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. 

 
BRIEF (test executieve functies) 

Indien je als school met de BRIEF wilt werken is het mogelijk om deze een keertje te lenen van het 
SWV voordat er tot aanschaf wordt overgegaan. De vraag aan jullie is of er behoefte is aan een 
centraal moment om de afname en scoring van de BRIEF te oefenen. Geef dat aan bij je BPO’er. Bij 
voldoende vraag wordt dit centraal georganiseerd, en anders op aanvraag.  
Let op; de BRIEF mag afgenomen worden door een ieder, maar de interpretatie dient gedaan te 
worden door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog. 
 

NVEL (Nederlandse vragenlijst Effectieve leerstrategieën)  
Ondanks eerdere toezeggingen van de uitgever is de test nog niet beschikbaar. De verwachting was 
eind 2018 maar dit is weer uitgesteld.  
Om het wachten te verzachten hebben jullie met Kerst het boek en de kaartenset Zelfregulerend 
leren van Pieternel Dijkstra ontvangen. 
 

Online OPP 
Momenteel zijn een aantal scholen de online tool van het OPP aan het uitproberen. Met alle feedback 

wordt de online tool bijgesteld. Te verwachten is dat medio maart alle scholen met digitale tool 
kunnen gaan werken. Precies op tijd voor de nieuwe aanmeldingen!  
 
AV1 robot 
Sinds deze maand hebben wij twee AV1 robots gehuurd van Noisolation. Met deze robot kunnen 

leerlingen via een live verbinding toch aanwezig zijn in de klas en de lessen volgen. Het CGU is de 
robots voor ons aan het uitproberen. In maart gaan we met hen evalueren en kijken of we tot 
aanschaf overgaan en ook andere scholen ze van ons kunnen lenen. Ben je nieuwsgierig kijk dan op 

www.noisolation.nl . Tijdens de zorgcoördinatoren bijeenkomst van april zal het CGU hun ervaringen 
delen. 
 
 
 
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. 
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