(HER)NORMERINGSONDERZOEK DOCENTEN VRAGENLIJST
A-VISION is een onderwijsadviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale, adaptieve
testen en online testplatforms. Daarbij richten wij ons op onderzoek, advisering en training bij leeren ontwikkelingsvraagstukken.
De Docenten Vragenlijst (DVL) is één van de testen die A-VISION ontwikkeld heeft. De DVL is een
gedragsobservatielijst over het functioneren van de leerlingen in de klas en hun houding ten
opzichte van medeleerlingen, docenten en het schoolwerk. De DVL wordt ingevuld door de
leerkracht van de leerling. De doelstelling van de DVL is om eventuele sociaal-emotionele
problematiek vast te stellen en de ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart te brengen. De
DVL staat op de lijst voor toegestane instrumenten voor Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)
en Praktijkonderwijs (PRO).
De huidige normtabellen van de DVL zijn in 2006 opgesteld. Na 15 jaar moeten er nieuwe
normtabellen ontwikkeld worden. Naar aanleiding hiervan starten wij met een
(her)normeringsonderzoek voor groep 7 en 8.
Voor het (her)normeren van de groepen 7 en 8 hebben wij de medewerking nodig van heel veel
scholen om genoeg data te kunnen verzamelen. Het (her)normeringsonderzoek vindt plaats vanaf
17 februari 2020. Deelname is geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos. Het onderzoek zal 5 à 10
minuten per leerling in beslag nemen. Het is van belang dat de DVL wordt ingevuld voor de hele
klas. U kunt zelf bepalen op welk moment u de DVL invult voor elke leerling. Uiteraard mag dit
verdeeld worden over meerdere dagen.
Rapportage
Indien u de DVL van alle leerlingen uit groep 7 en 8 invult,
ontvangt u de rapportage van de leerlingen van groep 8
gratis. Een voorbeeld van de resultaten van deze
vragenlijst ziet u hiernaast weergegeven.
Aanmelden
Wilt u meewerken aan ons (her)normeringsonderzoek, dan
kunt u zich aanmelden via lscholtelubberink@a-vision.nu
Vervolgens
ontvangt
u
van
ons
digitaal
het
aanmeldformulier.
Heeft u vragen m.b.t. dit (her)normeringsonderzoek? Dan
kunt u mailen naar lscholtelubberink@a-vision.nu of
telefonisch via 055 5400333 en vragen naar Lauren Scholte
Lubberink.

