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Werkwijze advies en onderzoek              
Iedere school van Sterk VO krijgt per kalenderjaar een onderzoeksbudget en kan zelf bepalen welke testen of onderzoeken worden uitgevoerd en door 
wie. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is het middel om de behoeften van een leerling in beeld te brengen. Door een goede leerling analyse in het 
OPP kan de school de afweging maken of aanvullend onderzoek nodig is. De begeleider passend onderwijs kan de school hierbij ondersteunen. Sterk VO 
heeft een faciliterende rol en kan bijvoorbeeld adviseren bij een complexe casus en kennis delen over bepaalde onderzoeksinstrumenten. De evaluatie 

van deze nieuwe werkwijze vindt in het najaar 2019 plaats. 

 

Onderdeel Middel Financiering/ 
verantwoordelijkheid 

Status/planning 

Versterken OPP  
Maken van goede leerling-analyse op 
de verschillende leefgebieden 

OPP als digitale tool 
Scholing op verzoek 

SWV,  
scholing op verzoek van scholen 

In ontwikkeling, eerste testronde 
wordt nu uitgevoerd door 
pilotgroep 

Versterken handelingsadviezen 
d.m.v. nieuwe versie poliscoop.  

Poliscoop voor de scholen en 
begeleiders passend onderwijs 

Digitale tool 

SWV,  
gezamenlijke instructie nieuwe tool 

In ontwikkeling, verwachting is 
februari - maart 2019 

Kennisoverdracht testafname 
leerstrategieën en executieve functies 
en bijbehorende interventies 

Scholing 
 

SWV,  
gezamenlijke training 

Datum volgt n.a.v. oplevering test 
en animo scholen 

Onderhouden van testpalet  Afhankelijk van de vraag van 

scholen 

SWV  Communicatie hierover door Loket 

Passend Onderwijs naar 

orthopedagogen en 
zorgcoördinatoren 

Capaciteitenonderzoek voor bepalen 
van juist school- of doorstroomniveau 

School zelf of kan dit uitbesteden Onderzoeksbudget per school, door 
SWV uitgekeerd 

Organisatie en planning ligt bij de 
school 

Dyslexie/dyscalculie onderzoek Vooronderzoek school, kan dit 
uitbesteden  

Onderzoeksbudget per school, door 
SWV uitgekeerd 

Organisatie en planning ligt bij de 
school 

Nederlandse Vragenlijst Effectieve 
leerstrategieën (NVEL) 

NVEL mag door medewerker 
school worden uitgevoerd 

SWV: Aanschaf NVEL 
Onderzoeksbudget per school, door 
SWV uitgekeerd voor 

onderzoeksrapporten 

Onderzoek nog niet beschikbaar 
bij uitgever, verwachting is juli 
2019 

Executieve functies (BRIEF) School 
BRIEF mag door medewerker 

school worden uitgevoerd 

SWV: Aanschaf BRIEF  
Onderzoeksbudget, door SWV 

uitgekeerd  

Op aanvraag van de school, 
testexemplaar aanwezig op het 

SWV 

Consultering Loket op casus (op 
advies van begeleider passend 
onderwijs) 

Dit consult kan leiden tot een 
individuele testafname door 
psycholoog SWV of andere 
expert 

SWV middels aanvraag individueel 
arrangement bij Loket Passend 
Onderwijs 

Gebruikelijke route via begeleider 
passend onderwijs en OT 


