Aob Compaz

Informatie

Schoolkeuzeonderzoek

overgang basisschool – voortgezet onderwijs
Voor leerlingen aan het einde van de basisschool verzorgt Aob Compaz onderzoeken om te bepalen welk type
vervolgonderwijs het best passend is. Dit schoolkeuzeonderzoek voor voortgezet onderwijs kan worden ingezet als
er twijfels zijn over het te geven schooladvies, bijvoorbeeld omdat u het gevoel heeft dat de leerling niet naar
vermogen presteert.
Het schoolkeuzeonderzoek voor voortgezet onderwijs geeft een objectieve en onafhankelijke meting van de
capaciteiten, de prestatiemotivatie en de studievaardigheden van de leerling. Met behulp van het onderzoek, de
analyse en ons schriftelijk advies kunt u een goede overweging maken voor het schoolniveau dat passend is bij de
leerling.
Alle belangrijke thema’s bij de overstap naar het voortgezet onderwijs komen aan bod.
Het schoolkeuzeonderzoek geeft informatie over de belangrijke thema’s bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Onze adviseurs combineren deze gegevens in een helder advies.
Hiermee biedt Aob Compaz u een extra service die ouders zekerheid en houvast biedt wanneer er twijfel bestaat over de
zo bepalende vervolgkeuze voor hun kind. Aob Compaz onderzoekt de volgende drie thema’s.
1 Intelligentie
We zetten hiervoor de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Voortgezet Onderwijs) in. De NIO is een in Nederland zeer
veel gebruikte intelligentietest en heeft een sterke voorspellende waarde op de langere termijn. De NIO meet de verbale,
rekenkundige en ruimtelijke intelligentie.
2 Schoolvorderingen en didactisch functioneren
Hiervoor zetten we de TPVO (Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs) in. Hiermee meten we de onderdelen
begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen en spelling.
3 Persoonlijke Instelling van de leerling
Aob Compaz gebruikt hiervoor de GSV (Geldergroep Schoolbelevingsvragenlijst). We kijken naar de leermotivatie, sociale
vaardigheden, huiswerkaanpak en faalangst.
Het neutrale schoolkeuzeonderzoek van Aob Compaz geeft een objectieve meting van de capaciteiten, de prestatiemotivatie
en de leervorderingen. Dankzij larenlange diagnostische expertise van Aob Compaz en de afname bij een groot aantal scholen,
is de voorspellende waarde en betrouwbaarheid groot.
Aantrekkelijk tarief
Wanneer school met minimaal 10 leerlingen deelneemt, dan ontvangen de ouders maar liefst 50% korting. De kosten
bedragen dan slechts € 140,-- per leerling (incl. btw) en Aob Compaz komt naar uw school om het onderzoek af te nemen.
Het schoolkeuzeonderzoek van Aob Compaz duurt een dagdeel.
Wanneer u niet in staat bent om een groep samen te stellen, kunt u ouders natuurlijk ook attenderen op dit
overgangsonderzoek. Het tarief bedraagt dan € 280,-- per leerling (incl. btw) en het onderzoek wordt op de locatie van
Aob Compaz uitgevoerd. Wilt u in dat geval bijgaande brochure aan belangstellende ouders geven?

Wilt u uw school direct kosteloos aanmelden of heeft u nog vragen?
Bel 088 - 270 12 30
Mail naar info@aob-compaz.nl
Of bezoek onze website: www.aobcompaz.nl

Bezoek ons op Facebook, Twitter en Linkedin

