Nieuwsbrief maart 2021

Werkzaamheden ROUTE 8 weer in volle gang
Vanaf 1 december konden scholen zich aanmelden voor de eindtoets ROUTE 8. We zijn blij dat zoveel scholen en leerlingen
weer vertrouwen hebben getoond in ROUTE 8. Dit jaar zal er voor het eerst ook een verplichting zijn voor SBO en SO
scholen, aangezien de eindtoets vorig jaar geen doorgang heeft gevonden. Ongeveer 19% van de leerlingen die ROUTE 8
gaat maken dit jaar is afkomstig uit het speciaal (basis)onderwijs.
Het ROUTE 8 team is inmiddels weer compleet. Waarschijnlijk zullen het bekende gezichten voor u zijn, want dit jaar werken
we met hetzelfde team als vorig jaar. Van links naar rechts: Gerrie Bosch, Angelique Oosterik, Harriët Brouwer, Monique
Brink en Marga Ackermann. U heeft de eerste mail inmiddels gehad van uw contactpersoon over het verdere verloop van
ROUTE 8 en vanaf deze week worden de eerste informatiepakketten naar scholen verstuurd.

De eindtoets en corona
De inzet is om de eindtoets voor groep 8 in schooljaar 2020-2021 door te laten gaan. We kunnen ons voorstellen dat u
misschien vragen heeft over de afname van een eindtoets in coronatijd. Om deze reden hebben wij samen met de andere
eindtoetsaanbieders, het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-Raad een Q&A opgesteld met antwoorden op
veelgestelde vragen. Deze kunt u hier terugvinden. U kunt hier onder andere in terug lezen hoe de Onderwijsinspectie in
haar toezicht op basisscholen rekening houdt met mogelijke leerachterstanden.
Tevens is er door de PO-Raad een stappenplan gemaakt hoe u als school moet handelen indien een leerling de toets niet
kan maken of indien u als school de toets niet kunt afnemen. Dit stappenplan vindt u hier. Mocht uw vraag niet beantwoord
worden in voorgaande documenten, neem dan vooral contact met ons op via eindtoets@a-vision.nu of 055-5400333. Wij
helpen u graag verder.

Van eindtoets naar doorstroomtoets

In het Wetsvoorstel van eindtoets naar doorstroomtoets staan de plannen van het kabinet voor de eindtoets. Over het
voorstel voor de wetswijziging moet nog besluitvorming plaatsvinden. Op zijn vroegst gaat de nieuwe situatie per schooljaar
2022/2023 in. De volgende punten zijn onder andere opgenomen in het wetsvoorstel over de beoogde nieuwe situatie:
- De eindtoets gaat doorstroomtoets heten en de toets wordt op een eerder moment in het schooljaar afgenomen (1 februari
- 15 februari).
- Het schooladvies zal, net zoals in de huidige situatie, leidend blijven voor plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het
schooladvies zal daarom op een eerder moment al gegeven moeten worden (1 februari). De doorstroomtoets wordt gezien
als een tweede, objectief gegeven.
- Nieuw is dat alle leerlingen uit groep 8 zich, nadat het definitieve schooladvies bekend is (1 april), gelijktijdig aanmelden bij
een voortgezet onderwijs school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur.
Een visuele weergave van bovenstaande kunt u hier vinden.

Normeringsonderzoek ROUTE 8
Jaarlijks organiseren wij een normeringsonderzoek om nieuwe vragen voor onze eindtoets ROUTE 8 te normeren. Voor
scholen een geschikte kans om in die periode kennis te maken met diverse toetsonderdelen en de wijze van toetsafname.
Gezien de lockdown hebben we besloten om de periode te verlengen tot 15 maart. U kunt als school binnen die periode zelf
bepalen wanneer u de toets wil afnemen. Ook kunt u een geplande datum zelf wijzigen. U kunt zich nog steeds aanmelden
voor het normeringsonderzoek. Dit kan door contact op te nemen met Harriët via normering@a-vision.nu.

Nieuwe instructievideo ROUTE 8
Dit schooljaar is er een nieuwe instructievideo ontwikkeld om leerlingen voor te bereiden op de afname van ROUTE 8. In
deze video wordt aan leerlingen uitgelegd hoe ROUTE 8 werkt en wat ze kunnen verwachten. Wij raden u aan om deze
video samen met uw leerlingen te bekijken voorafgaand aan de testafname. U vindt deze video terug op onze website bij het
kopje Kennismaken.

Kansrijk adviseren in coronatijd

Vanwege corona is er de afgelopen periode minder fysiek lesgegeven. Hierdoor kunnen kinderen die thuis niet de juiste
ondersteuning krijgen minder goed laten zien wat ze in hun mars hebben. Als u twijfelt wat het best passende schooladvies
is voor een leerling, zou u uw advies kunnen onderbouwen met gegevens over de capaciteiten van de leerling. De ADIT voor
groep 8 geeft een plaatsingsadvies en kan door de onderwijsprofessional zelf worden afgenomen. Samen met gegevens uit
het leerlingvolgsysteem, het persoonlijk functioneren van de leerling en de indruk van de leerkracht kan hiermee een zo
goed mogelijk onderbouwd schooladvies worden opgesteld. Dit jaar is de deadline voor het geven van een schooladvies
opgeschoven naar 15 maart. Mocht u het prettig vinden, dan kunnen onze onderwijsadviseurs ook samen met u de
ADIT-testresultaten, eventueel in combinatie met de reeds bekende gegevens vanuit school, interpreteren. Bij interesse kunt
u contact opnemen via info@a-vision.nu.

Herbeoordeling criteriumvaliditeit ADIT 6/7 door COTAN

Begin 2020 is de ADIT voor de groepen 6 en 7 op alle onderdelen positief beoordeeld door de COTAN, behalve op
criteriumvaliditeit omdat wij deze destijds nog niet konden meten. Dankzij de fijne en vlotte medewerking van 61 scholen
hebben wij afgelopen periode alle benodigde informatie kunnen verzamelen en verwerken. Het resultaat is opgenomen in de
handleiding van de ADIT en deze hebben wij opnieuw ingediend bij de COTAN. Uiteraard hoort u van ons zodra wij deze
beoordeling hebben ontvangen, maar we willen de uitslagen van het onderzoek naar criteriumvaliditeit alvast kort met u
delen.
Voor het onderzoek naar de criteriumvaliditeit is onderzocht in hoeverre de resultaten op de ADIT in groep 6 en 7
samenhangen met het niveau van onderwijs waarop leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Voor groep 6 is dit drie
schooljaren later en voor groep 7 is dit twee schooljaren later. We hebben van 928 leerlingen het niveau ontvangen waarop
ze zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs. De volgende resultaten zijn naar voren gekomen:
- De gemiddelde IQ-scores lopen op naarmate het een hoger instroomniveau betreft. Indien een leerling dus op een hoger
niveau instroomt op het voortgezet onderwijs, had deze leerling op de ADIT in groep 6 of 7 ook een hogere IQ score
behaald.
- Er is een hoge samenhang gevonden tussen de IQ-score die behaald is op de ADIT in groep 6 of 7 en het instroomniveau.
De gevonden waardes zijn 0,805 voor groep 6 en 0,835 voor groep 7.
- Tot slot is gebleken dat de ADIT groep 6 en 7 een goede voorspellende waarde heeft. De IQ-score op de ADIT in groep 6
of 7 verklaart voor ongeveer 70% het instroomniveau van het voortgezet onderwijs. Naast het IQ van de leerling zijn er
uiteraard ook andere gegevens die een rol spelen bij het instroomniveau van het voortgezet onderwijs. Denk hierbij onder
andere aan didactische vaardigheden, motivatie en werkhouding.

Downloads ROUTE 8
De aankomende periode ontvangt u van uw contactpersoon, zowel via de mail als via de post, een aantal documenten. We
willen u er graag op wijzen dat u de meeste van deze standaarddocumenten ook terug kunt vinden op onze website. Bij het
kopje Downloads kunt u onder andere het ROUTE 8 instructieboekje, de ROUTE 8 checklist en de informatiebrieven voor
ouders en leerlingen terugvinden.
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