Uw nieuwe brugklas
in beeld!
In uw brugklas zitten
volgend schooljaar leerlingen
van wie u bepaalde achtergrondinformatie
mist. Zij hebben vanwege de Coronacrisis in groep 8
immers geen eindtoets kunnen doen. Aob Compaz vult die leemte met
het Perspectiefonderzoek. Dit onderzoek biedt het beste zicht op mogelijk
schoolsucces, motivatie, studie-instelling en eventuele leerproblemen van
uw leerlingen.
Perspectiefonderzoek voor de toekomst van uw leerling
Het Perspectiefonderzoek bestaat uit twee gevalideerde testen:
1 Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) voor een onderbouwd advies over
het best passende onderwijsniveau voor voortgezet onderwijs van uw leerling.
2 Geldergroep SchoolbelevingsVragenlijst (GSV) voor een helder beeld van de beleving en
de waardering van uw leerling over belangrijke aspecten als motivatie, gedrag, beleving,
activiteit en spanningsgevoeligheid.

Wat levert het Perspectiefonderzoek u en uw leerlingen op?
Een onderbouwing van het schooladvies of de determinatie van
de leerling gekoppeld aan het schooladvies.
Een volledig beeld van de leerling als basis voor diens verdere
ontwikkeling.
Een talentscan, want u heeft zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de capaciteiten van uw leerling en op zijn of
haar sociaal-emotioneel functioneren.
Het helpt u tijdig te anticiperen en interveniëren op ontwikkelingen
binnen de mogelijkheden en het welzijn van uw leerling.
Objectieve handvatten voor een gesprek met uw leerling en
de ouders over zijn of haar ontwikkelpotentieel en eventuele
begeleiding daarbij.

Aob Compaz: uw partner in talentontwikkeling!
Aob Compaz ondersteunt al meer dan 50 jaar scholieren en studenten bij het uitstippelen van
hun schoolloopbaan, van basisschool tot mbo/hbo/universiteit.
Aob Compaz helpt uw leerlingen bij het beantwoorden van moeilijke vragen over studiekeuze
en zorg. Ons doel is om de leerlingen samen met u de best mogelijke plek in het onderwijs te
geven. Wij zorgen voor een heldere en onpartijdige kijk op de mogelijkheden en talenten van
uw leerling, zodat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.
Aob Compaz werkt landelijk, waardoor de resultaten ook direct landelijk kunnen worden
vergeleken met die van leerlingen van hetzelfde niveau uit hetzelfde leerjaar.
Aob Compaz combineert onafhankelijk onderzoek en diagnostiek met persoonlijk advies!

Interesse of vragen?
Neem contact met ons op!

Aob Compaz
Obrechtstraat 28
8031 AZ Zwolle
Postbus 525
8000 AM Zwolle

t. 088 230 14 30
e. onderwijs@aob-compaz.nl
i. aob-compaz.nl

