
Intelligentiemeter 2015: 
De NIO gaat online



U heeft informatie aangevraagd over het seminar, dat Aob Compaz in samenwerking 

met de ontwikkelaars van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) 

organiseert. 

Het nieuws dat we delen tijdens de seminar is dat de NIO, een test die véél gebruikt 

wordt in het onderwijs, vanaf schooljaar 2015-2016 ook online beschikbaar is. Dat geeft 

scholen/expertisecentra en samenwerkingsverbanden nieuwe mogelijkheden voor het 

gebruik ervan.

Naast Aob Compaz geven tot ons plezier ook medewerking aan deze middag: 

AVISION: Advisering en Begeleiding (http://www.a-vision.nu)

Boom test uitgevers (http://www.boomtestuitgevers.nl)

We heten u van harte welkom om kennis te nemen van interessante nieuwe ontwikkelin-

gen en producten op het gebied van diagnostiek voor het voortgezet onderwijs. 

Volgende



Programma: 

14.00 - 15:00 

Seminar: De NIO gaat digitaal 

Wat is de NIO, hoe ziet de transitie van de NIO naar het digitale kanaal er uit.

15:15 - 16:15 

Workshop: 

Kies voor één van de workshops die je hiernaast kunt vinden

• TalentCompaz, de online testbibliotheek van Aob Compaz

•	 A-Vision	 presenteert	 de	 leerlingprofielkaart	 en	 kan	 u	 informeren	 over	

adaptief testen

• Boom Testuitgevers: méér informatie over de NIO en tevens presenteert 

Boom Testuitgevers een dyscalculie-screener en de LMT, LeerMotivatieTest voor het 

voortgezet onderwijs. 

16.15 

Afsluiting met een drankje en een hapje.
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NIO: 
Nederlands Intelligentietest voor Onderwijsniveau 

De NIO is ontwikkeld door Henk van Dijk en wordt uitgegeven door Boom test uitgevers. Sa-

men met Dick Barelds (Rijksuniversiteit Groningen) heeft Henk van Dijk het equivalentie-on-

derzoek van de digitale NIO geleid. Op het seminar zullen afwisselend Henk van Dijk, Dick 

Barelds en Johan Schokker (methodoloog bij Boom test uitgevers) tekst en uitleg geven over 

de wetenschappelijke onderbouwing van de NIO, de voorspellende waarde en het equiva-

lentie-onderzoek, dat vooraf is gegaan aan de online-versie van de NIO.

De NIO voor duurzaam schoolsucces
De NIO is een intelligentietest voor onderwijsniveau. Dat wil zeggen dat de NIO op basis van 

de geteste intelligentie, potentie van de leerling een advies geeft over het juiste niveau van 

voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met VWO.

Drie redenen om het schooladvies met de NIO te onderbouwen:

1. Schoolvorderingen en intelligentie voor een totaalbeeld
De eindtoets en de volgsysteemtoetsen die de leerling in de groepen 3 t/m 8 maakt, zijn 

schoolvorderingentoetsen en meten wat een leerling in 8 jaar onderwijs op school heeft 

geleerd. De NIO is een intelligentietest, die meet wat een leerling ‘in huis heeft’, wat zijn of 

haar capaciteiten zijn.

Twee verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen en samen een beter, realistischer en 

bredere kijk op de mogelijkheden van de leerling geven. 

2. Neem de NIO af wanneer u dat wilt
De afname van de NIO is niet gebonden aan een vast moment in het schooljaar, maar kan 

op elk moment betrouwbaar worden afgenomen. De basisschool kan het NIO-advies dus 

meenemen bij het schooladvies. Of dat nu voor of na de kerstvakantie of op een heel an-

der tijdstip wordt gegeven. Een groot voordeel!

3. De NIO voorspelt beter en geeft meer zekerheid
De voorspellende waarde van de NIO is uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt onder andere 

het volgende.

Op korte termijn (over 1 à 2 jaar) voorspellen NIO en Cito-eindtoets * ongeveer even goed. 

Een leerling die op basis van een van deze toetsen bijvoorbeeld een HAVO-advies heeft 

gekregen, zit gemiddeld in de eerste en tweede klas van de middelbare school nog steeds 

op HAVO-niveau.

 

Maar op langere termijn zie je een verschil: daar voorspelt de NIO beter dan de Cito-eind-

toets. De meeste leerlingen die een schooladvies op basis van de NIO hebben gehad zitten 

in klas 4, 5 of 6 van de middelbare school zitten nog steeds op het geadviseerde niveau. Een 

leerling die op basis van de Cito-eindtoets HAVO-advies heeft gekregen heeft daarentegen 

bedroefd
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treurig

verlegen

eenzaam

wanhopig



Talentcompaz, 
De online testbibliotheek van AOB Compaz
De flexibele online oplossing diagnostiek: tests en vragenlijsten
Ten behoeve van studiekeuzebegeleiding, leerlingbegeleiding en onderzoek naar leer-

problemen  maakt Aob Compaz gebruik van een online testomgeving: TalentCompaz. 

Via Internet kunnen locatie- en tijdsonafhankelijk tests- en vragenlijsten afgenomen wor-

den in een gebruikersvriendelijke omgeving. 

TalentCompaz wordt een alomvattende  bibliotheek van online tests- en vragenlijsten, 

waarmee keuze- en zorgvragen beantwoord gaan worden. 

Onderstaande soorten tests zijn op dit moment in TalentCompaz opgenomen: 

• Capaciteiten en intelligentietests (*)

• Interesse- en beroepskeuzetests

• Persoonlijkheidstests

• Competentietests

• Schoolbelevingstests- en vragenlijsten 

• Tests, gericht op het in kaart brengen van leerstijlen en studiebelemmeringen. 

Van elke testgroep zijn meerdere tests en normgroepen beschikbaar en de tests zijn ge-

schikt voor leerlingen en studenten met uiteenlopende achtergronden en opleidingsni-

veaus. 

(*) capaciteiten- en intelligentietests dienen bij voorkeur in een “gecontroleerde om-

geving” afgenomen te worden, bij voorkeur onder begeleiding van een adviseur. De 

andere tests kunnen indien gewenst ook thuis gemaakt worden. 

Hoe werkt het?
De website is: http://www.talentcompaz.nl. 

Allereerst moeten de klantgegevens bekend gemaakt worden in TalentCompaz. In ge-

val van grotere groepen cliënten kunnen de gegevens in een keer via een Excel-sheet 

ingelezen worden. Elke kandidaat krijgt een inlognaam en een wachtwoord en kan in-

loggen op TalentCompaz. De tests staan dan klaar, met een indicatie over de tijd die het 

maken van de tests in beslag gaat nemen. Als de tests afgerond zijn kunnen de testresul-

taten op elke gewenste manier gepresenteerd worden. 

•	 Als	grafiek

•	 Een	grafiek	met	een	uitleg	van	de	schalen	die	gemeten	zijn,

• Een rapport, dat geschikt is om te sturen aan ouders of een opdrachtgever. 

De resultaten zijn direct beschikbaar en er is geen nakijk-, scorings- of normeringswerk 

meer.

Onderstaand een link naar méér informatie over TalentCompaz:

http://www.aobcompaz.nl/talentcompaz

een grote kans om na jaar 3 of 4 af te moeten stromen naar VMBO-TL-niveau, omdat hij 

te hoog is geadviseerd.

Neemt de school een NIO-uitslag mee in het advies, dan geeft dat dus meer zekerheid 

over de juistheid van het advies.

* Ten tijde van het criteriumvaliditeitsonderzoek was er nog geen sprake van een ver-

plichte eindtoets, en met de huidige eindtoetsen is  nog geen onderzoek gedaan; daar-

om spreken we hier nog over de Cito- eindtoets.

Een	film	over	de	gebruiksmogelijkheden	van	de	NIO:	

https://vimeo.com/96693520

 
Equivalentieonderzoek
Om te bepalen of de online-versie van de NIO volledig vergelijkbaar is met de papieren 

versie van de NIO, is in de periode 2012-2015 een equivalentieonderzoek uitgevoerd. 

Met dank aan een aantal klanten van Aob Compaz zijn proefafnames gerealiseerd bij 

leerlingen, die op een eerder moment een papieren NIO gedaan hebben. NIO-auteur 

Henk van Dijk werkt op dit moment aan een eindrapportage over dit equivalentieon-

derzoek. Hierop vooruitlopend krijgt  Aob Compaz de mogelijkheid om de NIO onder te 

brengen in hun testbibliotheek, TalentCompaz. En daardoor zal de NIO met ingang van 

schooljaar 2015-2016 beschikbaar zijn voor online-afname. 

Doordat het platform TalentCompaz gebruikt wordt is de afname van de NIO mogelijk 

op een PC of laptop.

Gecontroleerde omgeving
De NIO-online is NIET zelf-instruerend en vereist dat de test wordt afgenomen in een 

gecontroleerde	omgeving.	Er	moet	dus	een	psycholoog,	orthopedagoog	of	gekwalifi-

ceerd testassistent aanwezig zijn om de testafname te begeleiden. Deze persoon dient 

te zorgen voor een gecontroleerde testomgeving en, zoals ook bij de papieren versie 

van de test, het verzorgen van voor interpretatie van testgegevens van belang zijnde 

observaties. 

Aob Compaz kan trainingen verzorgen, waardoor medewerkers van uw school opgeleid 

worden	tot	gekwalificeerd	test-assistent	voor	het	afnemen	van	de	NIO.



Invoer
leerlinggegevens

Online testbibliotheek

 [  ) Capaciteitentest/Intelligentie
• NIO
• GCT-Middelbaar/Hoger
• ADIT (adaptieve IQ-test)

 [  ) Interessetest
• GIV – Basis/Middelbaar/Hoger
• DIOS – Middelbaar/Hoger
• AWIT-r (Plaatjes Interesse Test)

[  ) Schoolbeleving en motivatie
• GSV
• VSB – AVO/VWO (bovenbouw)
• VSB – MBO
• LMT (Leer Motivatie Test)
• DVL en LVL (Docenten- en leerling- Vragenlijst)

[  ) Persoonlijkheid en competenties
• Aob Competentietest
• GPV (Persoonlijkheid)
• Alti (Typologie vragenlijst)
• Quickscan (Psychische klachten)
• NPV-J2 (Sociaal-emotioneel)
• SEV (Sociaal emotionele vragenlijst)
• UCL (Utrechtse Coping Lijst)
• SCL ’90 (klachtenlijst)
• 4DKL (4 dimensionale klachtenlijst)

[  ) Leervorderingen
• TPVO
• Route VO
• rRiant (referentie niveaus)

[  ) Leerstijl
• GLV – Leerstijlenvragenlijst
• LST – Leerstrategieën Test

[  ) Zelfrealisatie
• ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix)

Grafiek voor 
leerlingbegeleider

Rapport voor 
ouders / verzorgers

Klassenoverzicht

Analyse tussen klassen

Analyse meerdere 
schooljaren

Eigen normgroepen

Analyse 
testresultaten

Resultaat



A-VISION: leerlingprofielkaart
A-VISION is een onderwijsadviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, 

adaptieve testen en online testplatforms. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van uw 

kind of leerling kunt u terecht bij A-VISION. Wij verzorgen (individuele) onderzoeken en 

bieden trainingen op maat.

Aan	het	einde	van	dit	document	vindt	u	de	leerlingprofielkaart.

Boom test uitgevers
Informatie over: 

LMT - VO: Leer-Motivatie-Test Voortgezet onderwijs

Hoe gemotiveerd zijn uw VO-leerlingen?

Met de LeerMotivatieTest Voortgezet onderwijs (LMT-VO) brengt u de onderwijsgerela-

teerde persoonlijkheidsfactoren van uw leerlingen in kaart. De test is bedoeld voor leer-

lingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De LMT-VO meet de leermotivatie, het 

zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden 

gecontroleerd op sociale wenselijkheid. De LMT-VO is daarmee een alternatief voor de 

PMT-K.

Kijk naar prestaties en naar motivatie: een compleet beeld van uw leerlingen

Combineert u de uitslag op de LMT-VO met de schoolprestaties van uw leerlingen, dan 

hebt u een compleet beeld van hun ontwikkeling.

NDS: Nederlandse Dyscalculie Screener

Met de invoering van de verplichte rekentoets en de verzwaring van de exameneisen 

voor de vakken rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs is de noodzaak voor 

een goed rekenbeleid op school steeds groter geworden. Naast het organiseren van het 

rekenonderwijs is het tevens van groot belang in een zo vroeg mogelijk stadium helder te 

hebben welke leerlingen binnen school mogelijk extra begeleiding en/of extra voorzie-

ningen nodig hebben. Hoe eerder immers de risicoleerlingen in kaart zijn gebracht, des 

te meer tijd er is om maatregelen te nemen en daarmee onoverkomelijke problemen 

voor te zijn. De NDS kan aan dit procs een nuttige bijdrage leveren.

Screen	individueel	of	klassikaal	efficiënt	op	dyscalculie

Met de NDS spoort u leerlingen op die een verhoogd risico hebben op dyscalculie.

De NDS bestaat uit 8 subtests die elk één minuut duren. Deze subtests onderzoeken het 

gemak en de snelheid waarmee het kind eenvoudige numerieke taken verricht, zoals 

tellen en getallen op grootte vergelijken.

Voordelen van de NDS ten opzichte van andere screeners:

• de NDS kan zowel klassikaal als individueel worden afgenomen. Alle andere tests 

op het gebied van dyscalculie zijn enkel geschikt voor individuele afname.

•	 efficiënte	screener:	u	kunt	een	complete	groep	of	klas	binnen	één	lesuur	testen.

• de NDS is een snelheidstest, die uitval meet op automatismen bij het rekenen. 

Uitval op zulke automatismen is een belangrijk criterium voor dyscalculie (van Luit et al., 

2012). In andere screeningstests zoals de Tedi-Math, de Zareki-R en de Zareki-R-NL speelt 

snelheid niet of nauwelijks een rol. Bij de NDS is snelheid juist de beslissende factor.

• de NDS onderzoekt automatismen die zich bij de doorsnee rekenaar ‘al doende’ 

ontwikkelen, zonder dat ze in het rekenonderwijs expliciet worden getraind. Daarin ver-

schilt de NDS van de T.T.R. en de TTA, die leervorderingen meten. Doordat de NDS-taken 

niet als zodanig worden onderwezen en geoefend, is de NDS juist een beter instrument 

om mogelijke dyscalculie op te sporen.



TEST-EN TRAININGSCENTRUM

@AVISIONTesten
volg ons op Twitter

like ons op
Facebook.com/AVISIONTesten

A-VISION
IJzerweg 53
7335 DH Apeldoorn
T (055) 5400333
info@a-vision.nu
www.a-vision.nu

Leerling Profielkaart



 

 
PREVIEW LEESWIJZER PROFESSIONALS bij LEERLING PROFIELKAART 

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden met de Leerling Profielkaart, is deze 
preview van de leeswijzer voor professionals en het werkboek voor leerlingen 
opgesteld.  
 
De Leerlingprofielkaart is grofweg opgebouwd uit drie kolommen: 
 
Resultaat    Typering     Advies 
score en grafiek    wat betekent deze score?        wat kan de leerkracht doen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITEITEN 
 

 

kleur typering 
85  IQ lager dan 90.  
   

109  IQ boven de 90. Voor LWOO moet SE-problematiek worden aangetoond 
   

93  Het verschil tussen de verbale en performale schaal is significant.   

 
SCHOOLVORDERINGEN 

 
 

kleur typering 
0,070  Leerachterstand <0,250.  
   

0,404  Leerachterstand in LWOO-gebied  
   

0,526  Leerachterstand in PRO-gebied  

 
PERSOONLIJKHEID 
kleur typering  
L      Belemmerend  

   

BOG      Grenswaarde  
   

GEM      Neutraal/gemiddeld   
   

ZH      Bevorderend   
 
Voor verdere toelichting, verantwoording en theoretisch kader bij de Leerling Profielkaart verwijzen 
wij naar de volledige leeswijzer voor professionals.
  

 

PREVIEW WERKBOEK LEERLINGEN bij LEERLING PROFIELKAART 

 

Stap 1 bekijk jouw profiel 
  

Stap 2 snap je wat er staat? 

LEV-L: Kennis verwerven 
 
 

 
 

MITT: Visueel/ruimtelijk 
Jij denkt in beelden. Het past bij jou om iets uit te tekenen, te schilderen of uit te 
beelden. Je werkt graag met plaatjes, video of foto’s. Ook kleding vind jij 
interessant. 

 
 
 
Stap 3 vergelijk jouw profiel 

  

Stap 4 waar moet de leraar aan denken? 
  

Stap 5 wat kun je zelf gaan proberen? 
  

Stap 6 wie kan jou helpen? 

Bekijk eens hoe de profielen van je klasgenoten er uit zien. Tel met de hele klas: 
 
Hoogste leervoorkeur*: 
  Aantal leerlingen 
Kunst afkijken   
Participeren   

Laagste leervoorkeur/allergie*: 
  Aantal leerlingen 
Kennis verwerven   
Oefenen   

 
Wat is de leervoorkeur van de leerling die naast je zit?  Hoe zou jij meer rekening kunnen 
houden met hem/haar? 

______________________________________________________________________________ 

 
Meer samenwerken in 

tweetallen 

 
Meer gebruik van  
foto’s en filmpjes 

 
Meer zelfstandig werken 

Zelf bepalen waar ik 
informatie vandaan haal 

Minder hoeven  
stil zitten 

……………………………… 

 

 

 
Stap 7 doelen en afspraken Stap 8 wat is er veranderd? 

 
Wanneer je weet waar jouw talenten liggen en waarin je misschien nog kunt groeien, 
kun je ook beter nadenken over wat je op school en later wilt gaan doen. Misschien 
moet je op school een richting/profiel kiezen of wil je gaan na denken over je 
beroepskeuze.  

Wat kan ik hier mee? 

En de rest van de klas dan? 

Waarom zou ik dat doen? 

Jij gaat niet zomaar aan de slag. Hierdoor heb je misschien meer tijd nodig dan anderen.  
Je vindt het prettig om te werken volgens een plan of regels. Het past bij jou om zeker te weten 
dat iets klopt, fouten maken vind je vervelend. Je zoekt graag dingen op via internet, 
tijdschriften of boeken. Je luistert graag naar iemand die er veel vanaf weet.  

Om nog beter te kunnen leren heb ik dit nodig: 


