
 
 
 
 

 
 

Beschrijving Optie Afname ADIT of NIO door de basisschool in het kader van 
uitstroom naar praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. 
Schooljaar 2022-2023 
 

 
Inleiding 
VO-scholen zijn wettelijk verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens waarmee 
een lwoo-aanwijzing of pro-tlv aangevraagd kan worden bij het samenwerkingsverband. De 
vo-schoolbesturen hebben de afname van IQ-testen hiervoor belegd bij het 
samenwerkingsverband via het ZIB-traject.  
 
Na een pilot in schooljaar 2021-2022 faciliteert Koers VO vanaf schooljaar 2022-2023 
basisscholen die zelf de ADIT of NIO af kunnen en willen nemen bij leerlingen die in het 
voortgezet onderwijs vermoedelijk praktijkonderwijs of leerwegondersteuning op het vmbo 
nodig hebben. 
 
Kaders 
Basisscholen die de juiste expertise in huis hebben en voldoen aan de afnamecondities, 
kunnen gebruik maken van deze optie. 
 
Deze optie is alleen bedoeld voor leerlingen bij wie de ADIT of NIO een passende IQ-test is. 
Deze test kan groepsgewijs of individueel worden afgenomen.  
Op de website van A-VISON is alle informatie over de ADIT te vinden: ADIT - A-VISION 
Advisering en Begeleiding B.V. 
Op de website van BOOMTest Onderwijs is de webshop te vinden om eventueel materialen 
te bestellen, als de school deze nog niet in huis heeft: Nederlandse Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau (NIO) | Boom test onderwijs 
 
Deze leerlingen worden niet aangemeld voor het ZIB-traject via OnderwijsTransparant. De 
basisschool draagt zelf zorg voor toestemming van ouders. 
 
Leerlingen die een andere IQ-test nodig hebben (een WISC-V of een non-verbale IQ-test), 
worden – met toestemming van ouders/verzorgers - wél aangemeld voor het ZIB-traject via 
OnderwijsTransparant. Bijvoorbeeld leerlingen die <4 jaar in Nederland zijn of leerlingen die 
ernstige taal- en/of rekenproblemen hebben. 
 
 
Vergoeding 
Per leerling vergoedt Koers VO € 40,- (de afgeronde kostprijs van de ADIT). Controle op 
rechtmatigheid wordt gedaan nadat de basisschool de declaratie heeft ingediend. Catharina 
Leeuwis, verantwoordelijk beleidsmedewerker voor het ZIB-traject, zal de rechtmatigheid 
toetsen.  
 
De basisschool dient de declaratie in door een e-mail te sturen naar facturen@koersvo.nl 
o.v.v. Optie ADIT/NIO 2022-2023. In de mail staat de volgende informatie: 
- de naam van de basisschool en de contactpersoon; 
- de OT-ID nummers van de geteste leerlingen; 
- het rekeningnummer van de basisschool waarop Koers VO de vergoeding kan overmaken. 
 
Voorwaarden voor deelname 
Door bijgevoegde verklaring naar waarheid in te vullen en ondertekend retour te sturen naar 
deoverstaproute@koersvo.nl, voldoet de basisschool aan de voorwaarden voor deze optie.    

https://a-vision.nu/page/article/PO%20Capaciteiten/ADIT
https://a-vision.nu/page/article/PO%20Capaciteiten/ADIT
https://www.boomtestonderwijs.nl/productgroep/101-28_Nederlandse-Intelligentietest-voor-Onderwijsniveau-NIO
https://www.boomtestonderwijs.nl/productgroep/101-28_Nederlandse-Intelligentietest-voor-Onderwijsniveau-NIO
mailto:facturen@koersvo.nl
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl


 
 

 

 
 

 
Verklaring voor Afname ADIT of NIO door de basisschool in het kader van 
uitstroom naar praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. 
Schooljaar 2022-2023 
 

 
Hierbij verklaar ik dat mijn basisschool voldoet aan de volgende voorwaarden voor afname 
van de ADIT of NIO zoals hierboven beschreven: 
 
1. De basisschool legt ouders uit waarom het nodig is om deze test af te nemen. De 

basisschool heeft kennis van alle informatie op www.koersvo.nl/zib. 
 

2. De basisschool gaat een eigen (gratis) dienstverleningsovereenkomst aan met A-VISION 
voor het afnemen van de ADIT en/of beschikt zelf over de materialen van de NIO. 
 

3. De basisschool draagt zorg voor toestemming van ouders voor het afnemen van de IQ-
test. 
 

4. De test wordt afgenomen door – of onder supervisie van – een gedragswetenschapper1. 
 

5. De onderzoeker volgt de instructies van de toetsleverancier op (voor, tijdens en na 
afname). 
 

6. De basisschool draagt zorg voor toestemming van ouders voor het opnemen van de 
resultaten in het Onderwijskundig Rapport van de leerling in OnderwijsTransparant.  
 

7. De basisschool declareert alleen de kosten voor leerlingen die – op basis van de 
leerachterstanden – in aanmerking komen voor een onderzoek naar lwoo/pro. In geval 
van twijfel wordt overleg gevoerd met Catharina Leeuwis van Koers VO.  
 

8. Het dossier van de leerling voldoet bij de overstap naar het vo aan de criteria waarmee 
een lwoo-aanwijzing of pro-tlv aangevraagd kan worden. Het bevat dus geldige 
toetsuitslagen2 volgens de lijst Toegestane Screenings- en Testinstrumenten voor het 
schooljaar 2022-2023.  
 

 
Naam directeur : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Naam basisschool : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum   : ………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening  : ………………………………………………………………………………… 

 
1 Hiermee wordt bedoeld: een door een beroepsverenigingen van orthopedagogen of psychologen als 
zodanig erkende en geregistreerde academisch gevormde psycholoog of orthopedagoog dan wel een 
in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerde 
gezondheidszorg psycholoog.  
2 Didactische gegevens, IQ-gegevens en – indien nodig – sociaal emotionele gegevens. 

http://www.koersvo.nl/zib

