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Aandachtspunten aanmeldformulier ZIB in OT en afhandeling uitslagen
1. Vul de schoolloopbaan volledig in. Leest u a.u.b. de toelichting hierbij.
N.B. In Parnassys wordt een doublure in groep 3 niet meegerekend bij de berekening van
DLE’s. OT houdt wél rekening met de extra 10 maanden (DL). Dit is van invloed op de scores
en op de detectie op leerachterstanden in OT. Om dezelfde toetsuitslagen te krijgen in
voorkomende gevallen, laat u de doublure van groep 3 in OT weg en licht u deze werkwijze
toe in het tekstvak.
2. Als de leerling <4 jaar in Nederland is op het moment dat de IQ-test bij ZIB plaats vindt,
kruis dan het ISK-vinkje in het ZIB aanmeldformulier aan. Daardoor vervalt de verplichting
om toetsen uit het lvs in te voeren in het didactisch blok. Het onderzoeksbureau zal bij een het
ISK-vinkje een non-verbale IQ-test afnemen.

N.B.
Het ISK-vinkje in het Aanmeldformulier voor ZIB is iets anders dan een aanmelding voor een
ISK-test. Die is bedoeld voor leerlingen die naar een ISK-klas in het vo gaan. Deze leerlingen
meldt u aan via Zorgprocedure – Aanmeldingen ISK:
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3. Checkt u alstublieft of de contactgegevens van de school én de contactpersoon voor
ZIB goed in OT staan. Dit voorkomt vertraging bij de afhandeling van de uitslagen.
De uitslagen zullen via aangetekende post naar het bezoekadres van de school gestuurd
worden.
Contactgegevens voert u in onderstaande volgorde in via:
1. Overig – Mijn gegevens
2. Overig - Contactpersonen (de ZIB-contactpersoon moet hier evt. nog worden ingevoerd)
3. Overig – Mijn Onderzoeksbureau

4. Stuurt u erop dat:

leerlingen op het afgesproken tijdstip bij het onderzoek aanwezig zijn;

ouders na ontvangst van de uitslag zo snel mogelijk de 2e toestemmingsverklaring
ondertekenen!
Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat ZIB voor januari afgerond kan worden.
U voegt de 2e toestemmingsverklaring als bijlage toe aan het dossier van de leerling. Als de
ZIB-aanmelding op definitief staat, doet u dit via Leerlingen – Bijlagen en Documenten:

Tot slot
Alle informatie staat op www.koersvo.nl/zib.
Hier vindt u ook de Teams link naar de online vragenuurtjes ZIB/ISK die we vanaf maandag 6
september verzorgen.

