
 

 

Aanvullend onderzoek schooljaar 2022-2023 
aanbod vanuit SWV-VO (NIO/NPV-J) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

drempelonderzoek en/of recente LVS toetsen 

 

Heeft de leerling minimaal 2 leerachterstanden 
≥ 25% waarvan 1 op BL of IR achterstand dan komt de leerling mogelijk in 

aanmerking voor deelname aan de NIO/NPV-J.  
Is de achterstand op begrijpend lezen > 50%, dan is deelname aan de 

NIO/NPV-J niet mogelijk. Het advies is dan: 
 Overleg met de aan de (PO)school verbonden orthopedagoog. 

 

Zorgaanmeldformulier (ZAF) aanmaken en profielblad drempelonderzoek  en 
meest recente toetsen (toetsen uit schooljaar 2022-2023) toevoegen. 

De AT-VO vult in OT de uitslag van het aanvullend onderzoek in (indien 
ouders hiervoor toestemming hebben gegeven).  

De profielbladen worden afhankelijk van de wens van ouders per email aan 
hen verstuurd of als PDF bijlagen aan OT toegevoegd. 

 

Het OKR aangevuld met de meest recente toetsen kan op definitief gezet 
worden en het adviesblad met de unieke code worden aangemaakt. 

 

Indien een leerling op basis van de gegevens in het ZAF in aanmerking komt 
voor deelname aan de NIO/NPV-J , stuurt AT-VO een e-mail met een 

toestemmingsverklaring voor ouders naar de school.  
Na ontvangst van toestemmingsverklaring volgt per e-mail naar de school 
een uitnodiging van AT-VO voor deelname aan het aanvullend onderzoek. 

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij een VO-school 
VO school kan indien mogelijk/gewenst  

aanwijzing LWOO of TLV-PrO aanvragen.  
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Toets kalender 2022-2023 
 
 
 
Ronde 1 Primair Onderwijs   
Dinsdag 1 november 2022 Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier in Onderwijs 

Transparant met recente toetsen/drempelonderzoek 
(afgenomen in schooljaar 2022-2023) 

Dinsdag 8 november 2022 Uiterste datum uploaden door ouders ondertekend 
toestemmingsformulier voor 1e PO testdag NIO/NPV-J (in 
Onderwijs Transparant) 

Donderdag 10 november 2022 Uitnodigingen voor deelname NIO/NPV-J worden verstuurd  

Dinsdag 22 november 2022 
Woensdag 23 november 2022 
Donderdag 24 november 2022 

Testdag 1 Papendrecht 
Testdag 1 Sliedrecht 
Testdag 1 Zwijndrecht 

  
Ronde 2 Primair Onderwijs   
Dinsdag 17 januari 2023 Uiterste datum invullen Zorgaanmeldformulier in Onderwijs 

Transparant met recente toetsen/drempelonderzoek 
(afgenomen in schooljaar 2022-2023) 

Dinsdag 24 januari 2023 Uiterste datum uploaden door ouders ondertekend 
toestemmingsformulier voor 2e PO testdag NIO/NPV-J (in 
Onderwijs Transparant) 

Donderdag 26 januari 2023 Uitnodigingen voor deelname NIO/NPV-J worden verstuurd  

Dinsdag 7 februari 2023 
Woensdag 8 februari 2023 
Donderdag 9 februari 2023 

Testdag 2 Papendrecht 
Testdag 2 Sliedrecht 
Testdag 2 Zwijndrecht 

 


