
ZIB EN ISK
Voorlichting voor basisscholen

18 en 25 mei 2022

ZIB: Catharina Leeuwis en Margreet Clarijs

‘Achter de schermen bij de onderzoeksbureaus’: Lianne Knook 

ISK: Koert Sauer



ZIB - ZORGLEERLING IN BEELD

Wat is het wel en wat is het niet?

Wél: een IQ-test binnen een onderzoekstraject

www.koersvo.nl -> voor scholen:

of meteen naar www.koersvo.nl/zib

• inhoudelijke informatie (wat betekent ZiB en hoe is de procedure)
• uitgewerkt in een draaiboek voor po met tijdpad en werkwijze
• actuele lijst toegestane toetsen – september
• toestemmingsverklaringen 
• ouderfolders Ned/Eng 
• veel gestelde vragen (incl. expliciete uitleg over verschil pro/pro+/vmbo met lwoo)
• link naar online vragenuurtjes.

http://www.koersvo.nl/
http://www.koersvo.nl/zib


ZIB - ZORGLEERLING IN BEELD

Wat is het wel en wat is het niet?

Niet: het basisschooladvies (later meer hierover). 

Niet: de pro-tlv of lwoo-aanwijzing.

Voor vo-scholen:

Aanvraag lwoo of pro - Koers VO

www.koersvo.nl -> voor scholen

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/aanvraag-pro-of-lwoo-2/
http://www.koersvo.nl/


GRAAG UW SPECIALE AANDACHT VOOR (1): 

ZIB is de eerste stap van De OverstapRoute
- nieuw mailadres voor ZIB-vragen: deoverstaproute@koersvo.nl
- online vragenuurtjes voor De OverstapRoute inclusief ZIB en ISK

Géén ZIB-aanmelding als:
- er al geldige* IQ-gegevens zijn, tenzij er toestemming is vanuit Koers VO

-> geen toestemming: aanmelding wordt teruggezet door het onderzoeksbureau
* op het moment dat de vo-school de aanvraag doet

- de school zelf een ADIT of NIO afneemt via de nieuwe optie (zie website)
-> deadline deelnameformulier vrijdag 9 september 2022

- er onvoldoende leerachterstanden zijn – landelijke criteria (twijfelgevallen mogelijk)

Status uitslag ZIB i.r.t. schooladvies
- ZIB geeft geen schooladvies, maar verzamelt gegevens en vergelijkt deze met de criteria voor 

lwoo/pro
- Basisschool neemt de uitslag van ZIB mee bij het opstellen van het schooladvies
- Workshop Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo -> PO-VO conferentie 12 oktober 2022
- Geef de IQ-score naar ouders toe niet meer waarde dan het heeft voor ZIB, namelijk een 

testresultaat waarmee de vo-school wel of geen PrO/LWOO aan kan vragen.

Goed om te weten (zie ook workshop Adviseren in geval van twijfel pro/lwoo)
- LWOO is geen vso cluster 4
- LWOO-ondersteuning is iets anders dan begeleiding bij dyslexie/dyscalculie/TOS/Nt2

mailto:deoverstaproute@koersvo.nl


GRAAG UW SPECIALE AANDACHT VOOR (2): 
Eén toestemmingsverklaring tegelijk! Maar wel graag op tijd.

• Volledig ingevuld en ondertekend (ook de achterkant bij 1 handtekening)
• N.B. werkwijze formulier 1 en formulier 2: zie draaiboek.
• Wat als ouders ergens in het proces geen toestemming geven? Zie veelgestelde vragen!

ZIB-aanmeldformulier in OT (straks op scherm)
• Contactpersoon voor het onderzoeksbureau voor algemene ZIB-communicatie
• Berichtenopties
• ISK-vink
• Melding (geen verplichting!) over terugtoetsen
• IQ-notaties bij bandbreedte

N.B. Extra vinkje in uitslagformulier in geval van te grote bandbreedte – duiding criteria niet mogelijk

Bijzonderheden om door te geven voor afname van de IQ-toets
• Dyslexie (n.b. verwachtingen m.b.t. voorleesondersteuning)
• Gedragsmatig
• Emotioneel
• -> Het onderzoeksbureau neemt een passende IQ-test af in passende omstandigheden. 

-> Voor WISC-V vraagt het onderzoeksbureau toestemming aan Koers VO (later meer hierover)

Samen no-shows voorkómen!
• Graag uw medewerking. Op rekening van Koers VO tot nu toe: 8000,- tot 10.000,- per jaar!

SE-toetsen
• Gegevens SE-toetsen kunnen alleen meegenomen worden door het onderzoeksbureau als de SE-test 

vooraf is afgenomen.
• Op de lijst toegestane testen staan zowel lvs-gebonden testen als goedkope individuele vragenlijsten.



AANMELDFORMULIER ZIB IN OT 
EN EEN UITSTAPJE NAAR OT 

demo.onderwijstransparant.nl
oefen er samen mee 

http://www.demo.onderwijstransparant.nl/


DE ROL VAN DE ONDERZOEKSBUREAUS
Werkwijze in overleg met Koers VO



STAP 1: SCREENEN

• Toestemmingsverklaring voor onderzoek correct ondertekend?
• Is er al een IQ aanwezig?
• Wie is de contactpersoon?
• Is de leerling korter dan 4 jaar in Nederland?
• Voldoen de didactische gegevens aan de criteria?
• Wat is het niveau van technisch lezen?
• Is er sprake van dyslexie en welke faciliteiten biedt school 

hiervoor?
• Welke opmerkingen van belang voor het onderzoek worden 

vermeld?



STAP 2: PLANNEN EN UITNODIGEN

• Planning ADIT, non-verbale testen en individueel onderzoek
• Uitnodigingen via basisscholen: OT en mailtje
• No-shows: preventie in samenwerking met de basisscholen



STAP 3: TESTEN

• Centrale locatie nabij de basisscholen
• Uitzonderingen op de basisscholen



STAP 4: ONDERZOEKSRESULTATEN NAAR OUDERS

• Onderzoeksresultaten in gesloten envelop naar de basisscholen

• Bijlage: 2e toestemmingsverklaring ouders voor delen van de 
onderzoeksresultaten met de basisschool. NB correcte 
ondertekening

• NB mailtje naar de basisschool dat post onderweg is

• Basisscholen verspreiden de gesloten enveloppen en wijzen 
daarbij op de actie die van ouders verwacht wordt



STAP 5: ACTIE BASISSCHOOL EN AFRONDING (1)

Drie opties

Optie 1
Basisschool ontvangt de correct ondertekende 
toestemmingsverklaring voor delen van de onderzoeksresultaten, 
hangt deze aan als bijlage in OT en stelt het onderzoeksbureau hiervan 
per mail op de hoogte.

Het onderzoeksbureau rondt het dossier af met IQ en vinkje.



STAP 5: ACTIE BASISSCHOOL EN AFRONDING (2)

Drie opties

Optie 2
Ouders maken gebruik van hun blokkeringsrecht en zijn dus niet 
bereid om de onderzoeks-
resultaten te delen met de basisschool.

Basisschool stelt het onderzoeksbureau hiervan op de hoogte.

Het onderzoeksbureau rondt het dossier af zónder IQ en zónder 
vinkje.



STAP 5: ACTIE BASISSCHOOL EN AFRONDING (3)

Drie opties

Optie 3
Ouder overhandigt het IQ-profielblad zelf aan de basisschool.  De 
noodzaak van de 2e toestemmingsverklaring vervalt hiermee. 

De basisschool hangt het IQ-profiel als bijlage in OT en stelt het  
onderzoeksbureau hiervan per mail op de hoogte.

Het onderzoeksbureau rondt het dossier af met een vinkje.



EINDE ROL ONDERZOEKSBUREAU

• Hiermee eindigt de rol van het onderzoeksbureau in het ZIB-
traject. 
We streven elk jaar naar afronding van de dossiers vóór de 
kerstvakantie maar zijn daarbij afhankelijk van de snelheid 
waarmee ouders toestemming geven voor delen van de 
onderzoeksgegevens. Dit blijkt de laatste jaren een sterk 
vertragende factor te zijn.

• En dan ligt de bal vervolgens weer bij jullie als basisschool. 

• Zijn er nog vragen of opmerkingen over de rol van het 
onderzoeksbureau?



CRITERIA LWOO/PRO (TER INFORMATIE)



Even voorstellen: 

Keetie Hobbel (orthopedagoog) is verantwoordelijk voor het de 
ISK-test die wordt afgenomen bij de leerlingen

Koert Sauer is verantwoordelijk voor het beleid, de afspraken met 
de ISK-scholen en partners

Contact: via receptie van Koers VO (Arine van de Leygraaf en
Mirjam Bouma)

Leerplichtige Anderstalig Nieuwkomers (LAN)

AANMELDING ISK-LEERLINGEN



Het gaat om anderstalige nieuwkomers van die korter dan twee 
jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende beheersen.

De leerling moet ingeschreven staan op een po-school binnen of 
nabij het werkgebied van Koers VO.

Voldoet de leerling aan deze criteria dan moet er een ISK-toets van 
de leerling worden afgenomen. Die toets bestaat uit twee 
onderdelen, een non-verbaal deel en een rekentoets.

CRITERIA VOOR TOELATING ISK-SCHOOL



Aanmelding individuele leerlingen door school via het 
aanmeldformulier ISK in de povo-module. Dit geldt voor
schakelscholen met ISK-leerlingen én niet-schakelscholen met 
‘individuele’  anderstalige nieuwkomers.

Controle volledigheid

De aangemelde leerlingen worden uitgenodigd om in 
januari/februari de ISK-test te doen (grote groepen op school, 
kleinere groepen of individuele leerlingen worden op de test-
locatie ingeroosterd)

PROCEDURE ISK ALGEMEEN (DEEL 1) 
EN EEN UITSTAPJE NAAR OT



De uitslag van de ISK-test en het schooladvies wordt in een
gesloten enveloppe gedeeld met de po-school die de aanmelding
deed. Het advies voor de best passende ISK-school is o.a.
gebaseerd op de uitslag van de ISK-test en thuisnabijheid. 

Na toestemming van de ouders/verzorgers geeft de basisschool
de door Koers VO verstrekte unieke code voor aanmelding door 
aan de betreffende ISK-school. 

De ISK-school nodigt de leerling en ouders/verzorgers uit voor de 
intake op school.

PROCEDURE ISK ALGEMEEN (DEEL 2)



Het gaat om anderstalige nieuwkomers van die korter dan twee 
jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal niet of 
onvoldoende beheersen.

Het ISK-onderwijs wordt verzorgd op diverse scholen in Rotterdam 
(Noord en Zuid) en Barendrecht. Er zijn scholen die met hun ISK-
onderwijs voorbereiden op de volgende niveaus:

•PRO

•VMBO

•HAVO/VWO

Meer informatie? Ga naar: www.koersvo.schoolprofielen.nl

ONDERWIJSNIVEAUS

http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/


Kijk goed hoe de leerling zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van 
ISK-onderwijs. Soms wordt niet de gehele ISK-periode benut en wordt 
onvoldoende gebruik gemaakt van de ISK-middelen. ISK-bekostiging 
omvat formeel maximaal 2 jaar. Als aanvulling daarop zijn er meer 
mogelijkheden, o.a. via het Nationaal Programma 
Onderwijs/Maatwerkbekostiging.

Wanneer een leerling niet voldoet aan de criteria en toch geen of 
onvoldoende Nederlands spreekt contact opnemen met een ISK-
locatie om te overleggen. De leerling kan daar dan eventueel getest 
worden als de ISK-locatie akkoord is met plaatsing zonder ISK-
bekostiging.

Betrek bij twijfel de schoolcontactpersoon van jouw 
po-samenwerkingsverband (PPO, Aan De IJssel of RIBA).

TIPS



Websites samenwerkingsverbanden po (PPO Rotterdam, PPO 
Delflanden, Aan den IJssel en RIBA)

Website Koers VO www.koersvo.nl/isk

Telefonisch of via de mail: Receptie Koers VO

Beleidsmedewerker ISK van Koers VO: Koert Sauer

MEER INFORMATIE OVER ISK-LEERLINGEN?

http://www.koersvo.nl/isk


INFORMATIE OP WEBSITE

DE ZORGLEERLING IN BEELD (ZIB):
WWW.KOERSVO.NL/ZIB

AANVRAAG LWOO EN PRO: 
WWW.KOERSVO.NL/LWOOPRO

INTAKE ISK: 
WWW.KOERSVO.NL/ISK

http://www.koersvo.nl/zib
http://www.koersvo.nl/lwoopro
http://www.koersvo.nl/isk

