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Procedure pro onderzoek vanaf schooljaar 2020-2021 
 
Jaarlijks krijgen leerlingen in groep 8 een schooladvies voor het VO. De basisschool is 
verantwoordelijk voor dat advies. Leerlingen die een advies krijgen voor praktijkonderwijs moeten 
voldoen aan bepaalde criteria. Het intelligentieniveau moet hiervoor bekend zijn. Voor de intelligentie- 
onderzoeken bij potentiële praktijkonderwijs leerlingen zijn afspraken gemaakt waarbij de volgende 
partijen betrokken zijn: 
 

• Produs Praktijkonderwijs in Arnhem-Zuid 
• Symbion in Didam 
• Praktijkschool Arentheem in Arnhem-Noord 
• Pro College Bemmel 
• De Tender in Dieren 
• SWV PassendWijs 
• SWV De Verbinding  
• SWV De Liemers PO 

 
Quadraam Diagnostiek & Advies (QD&A) heeft de regie op de uitvoering van deze procedure en voert 
alle pro intelligentieonderzoeken uit. 
De pro scholen zijn verantwoordelijk voor de kosten van de pro onderzoeken. Om een verdeling van 

de kosten te kunnen maken zal op het aanmeldingsformulier de voorkeursschool (de school waar de 

leerling vermoedelijk aangemeld zal worden) vermeld worden. De voorkeursschool wordt bij 

voldoende aanmeldingen tevens de testlocatie. De totale kosten van de pro onderzoeken bestaan o.a. 

uit de kosten voor de testafnames (NIO, WNV, WISC), verslaglegging, administratie kosten, 

reiskosten en kosten voor de telefonische helpdesk. De totale kosten worden gedeeld door het aantal 

aanmeldingen om gemiddelde kosten per leerling te krijgen. Het aantal keer dat de pro school als 

voorkeursschool is opgegeven bepaalt het deel van de totale kosten waar de pro school voor 

verantwoordelijk is. Voorbeeld: Wanneer er 50 kinderen zijn aangemeld en een pro school 13 keer als 

voorkeursschool is opgegeven dan ontvangt deze school 13/50 deel van de totale rekening.  

SWV De Verbinding betaalt de onderzoekskosten voor leerlingen die buiten de regio naar een pro 

school gaan.  

 
Tijdpad 
 
Augustus/ september 
 
Door QD&A:  

- Brief en aanmeldingsformulier opstellen  
- Informatie over de testdagen/ locatie (definitieve locatie staat vermeld in de uitnodiging 

voor de testdag) 
- In het aanmeldformulier wordt gevraagd bij welke pro school ouders zouden willen 

aanmelden (indien er sprake is van pro indicatie). Deze pro school wordt doorgaans de 
testlocatie. 

- Uiterlijke aanmelddatum benoemen (circa half oktober) 
- Toevoegen algemene informatie over pro 
- In overleg met de pro scholen de contactpersonen van de betreffende pro scholen noemen 
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Oktober 
 
Door samenwerkingsverbanden PO:  

- Verspreiden brief en aanmeld/toestemmingsformulieren naar PO-scholen. Ingevulde 
aanmeld/toestemmingsformulieren moeten naar QD&A gestuurd worden. 

- Bekijken of het wenselijk is een informatiemiddag te organiseren over deze procedure voor IB-
ers en leerkrachten groep 8 (samenwerkingsverband PO heeft de contacten met de 
basisscholen). QD&A kan een presentatie verzorgen. 
 

Door QD&A: 
- Beoordelen of de aanmeld/toestemming volledig ingevuld is 
- Overzichtslijst van de aanmeldingen maken 

 
Door de basisscholen: 

- Aan de basisscholen wordt gevraagd om een deel van het aanmeld/toestemmingsformulier in 
te vullen zodat het formulier leesbaar en correct ingevuld is. Wanneer zij het ondertekende 
aanmeld/toestemmingsformulier terug hebben gekregen van ouders kunnen zij hun 
aanmeldingen versturen naar de contactpersoon van het samenwerkingsverband PO. Er hoeft 
geen aanvullende informatie zoals een OKR / LVS aangeleverd te worden. Deze gegevens 
kunnen bij aanmelding in het VO samen met het verslag van QD&A naar de VO-school 
verstuurd worden.   

 
November 
 
QD&A verzorgt de intelligentieonderzoeken voor de potentiële pro leerlingen in de regio Arnhem, de 
Liemers, Rheden/Dieren, Overbetuwe en Lingewaard. Desgewenst worden specifieke afspraken 
gemaakt voor de leerlingen van het SBO (zoals op eigen locatie testen). 
QD&A verstuurt de uitnodiging voor de testdag naar de contactpersoon van de basisschool. De 
basisschool geeft de uitnodiging aan de leerling mee zodat de school ook op de hoogte is van de 
testdatum. Er zijn namelijk verschillende scholen die zelf het vervoer naar de testlocatie voor hun 
leerlingen regelen. In de uitnodiging staat de testlocatie vermeld, dit betreffen de betrokken pro 
scholen in de regio. Op het aanmeldformulier wordt aangegeven door ouders op welke pro school zij 
hun kind aan zouden willen melden (mits een pro-indicatie afgegeven wordt). Dit zal doorgaans de 
testlocatie zijn.  
Leerlingen zullen getest worden volgens de regeling screenings- en testinstrumenten pro (te vinden in 
de Staatscourant). Bij het merendeel van de leerlingen zal het gaan om een groepsgewijze 
testafname. Waar individueel onderzoek, bijvoorbeeld een non-verbale test, nodig is zal dit worden 
afgenomen. Incidenteel kan ook een andere individuele intelligentietest ingezet worden (bijvoorbeeld 
de WISC-V). 
 
December 
 
Ouders ontvangen (afhankelijk van de laatste testdatum) het onderzoeksverslag circa half december 
per post. Er volgt een bezwaartermijn van ongeveer één week i.v.m. het blokkeringsrecht van ouders. 
Wanneer ouders geen bezwaar maken ontvangt de basisschool het onderzoeksverslag per e-mail. 
Het verslag wordt volgens richtlijnen beveiligd. Wanneer ouders bezwaar maken kan er geen 
overdracht naar de basisschool plaatsvinden. QD&A bemiddelt en denkt mee in mogelijke oplossingen 
wanneer er bezwaar wordt ingediend.  
QD&A plant telefonische helpdesktijden in waarop ouders/school terecht kunnen met vragen. Er kan 
ook via e-mail contact opgenomen worden.  
 
Januari 
 
De PO-scholen worden door het samenwerkingsverband PO benaderd met informatie over de 
terugkomdag. Leerlingen die in januari achterstanden op pro niveau laten zien en nog niet getest zijn 
kunnen alsnog aangemeld worden. Verder krijgen leerlingen die door een te late aanmelding of 
ziekmelding niet hebben deelgenomen in november ook een uitnodiging voor de terugkomdag.  
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Februari  
 
Begin februari wordt (één gezamenlijke) terugkomdag georganiseerd. Ook hier geven ouders op het 
toestemmingsformulier aan bij welke pro school zij hun kind zouden willen aanmelden. Uit praktische 
overwegingen zullen deze leerlingen niet allemaal op de betreffende pro school getest worden, maar 
zullen er groepen gemaakt worden en wordt een praktische locatie toegewezen.  
 
Bewaartermijn 
 
Het onderzoeksverslag en het aanmeld/toestemmingsformulier worden volgens richtlijnen (huidige 
richtlijn is 20 jaar) bewaard en daarna vernietigd. Ruwe gegevens worden 2 jaar bewaard en 
vervolgens vernietigd. 
 
Knelpunten in de procedure worden gemeld bij de directeuren van de samenwerkingsverbanden PO, 
zodat deze directeuren de betreffende scholen erop aan kunnen spreken.  
 
De procedure wordt op de websites van de praktijkscholen en genoemde samenwerkingsverbanden 
gepubliceerd. 
 
In januari 2021 wordt deze procedure geëvalueerd door QD&A, de betrokken pro scholen en 
samenwerkingsverbanden. 
  
 
Namens Quadraam en SWV De Verbinding, 
 
Otto Kamps en Angélique Sanders,  
beleidsmedewerkers PO <-> VO 
juni 2020 

 


