
2 jaar versneld op de basisschool
2 zonen met vwo advies, allebei met struggles de havo gehaald
2,5 jaar leerachterstand op rek/taal opgelopen door fulltime HB onderwijs. Achterstand is op de 3e
basisschool (dalton) binnen 1,5 jaar ingehaald. IEP toets was VMBO-kb. Gelukkig had juf meer
'bewijs'verzameld dan de gestandaardiseerde toets en gaf ze alsnog havo/vwo advies.
2x getest 1x wel hb 2e x niet
2x versneld, groep 8 overgeslagen. Schooladvies niet gebaseerd op cito
Advies eindtoets was HAVO, advies school was VWO gymnasium
Advies is gegeven op basis van intelligentie onderzoek, niet op basis van citoscores of wst ze laat zien
op toetsen. Dat is ons ook meerdere keren verteld. Vwo was nodi voor intermezzojaar.
Advies is koersklas, zoon stond uit, heeft geen leermotivatie, EED en we orienteren ons nu op Agora
Advies is op ons verzoek aangepast, omdat ze anders niet in een vwo klas geplaatst zou worden en dan
dus ook niet op dat niveau bevraagd gaat worden.
Advies is voorlopig. Hij kan zowel Havo als Vwo maar gezien de interesses is Havo misschien wel beter
passend. Verder heeft hij een erg scheef profiel. Taal etc erg hoog, rekenen e.d. Laag.
Advies op basis van iqtest, door versnellingen te kort cito gemaakt om advies op te maken, eindtoets
niet gedaan, na groep 7 naar middelbare school.
Advies VWO met extra uitdaging (TTO/technasium)
Advies vwo+, maar staat er niet bij
Advies was eerst havo/VWO in november. Onze zoon was teleurgesteld want hij wilde naar een school
waar je een volwaardig vwo advies voor moest hebben. We hebben op eigen kosten particuliere RT
ingezet voor 3 mnd. Op de centrale eindcito scoorde onze zoon toch volwaardig vwo. Het voorlopige
advies werd aangepast met veel gedoe. Het was de eerste keer op deze school dat het advies werd
opgehoogd zeiden de IB-er en de directrice.
Advies was gebaseerd op toetsen waaruit vmbo kwam, maar hij had al twee jaar extreem
schoolverzuim. Vervolgens scoorde hij in klas 1 wel vwo startniveau..
Advies was gymnasium, want mijn dochter wilde dat. Wilde graag meer vakken.
Advies was HAVO maar werd naar boven bijgesteld na onderzoek door Ponte (Cappelle ad IJssel) pp
eigen kosten ouders mei groep 8; vwo+ niveau
Advies was vmbo-t - havo maar in goed overleg overeengekomen dat ze slimmer is dan we allemaal
dachten. Dus tegen kans op verveling havo-vwo advies gekregen.
advies was VWO++
Als hij op de reguliere basisschool gebleven was had hij vmbo advies gekregen, Cito resultaten waren
op kader niveau. Hij is halverwege groep 7 overgestapt naar fulltime HB-onderwijs ivm onderpresteren
en is daarvan enorm opgebloeid.
bij het advies sprak de juf: "maar goed dat je ouders je hebben laten testen, want wij hebben het er niet
uit gekregen" :-(
Bijkomend ernstige dyslexie en enorme faalangst.
Bizar advies. Jaar versnelt, alle toetsen altijd foutloos behalve de cito's. Daarom havo.
cito score gaf TL aan, juf ging gelukkig op haar eigen ervaring af
Cito scores hoog, maar werkhouding werd als havo gezien. Kwam door de verveling op school
Dankzij onze hoogbegaafde dochter hebben we onze zoon eerder laten onderzoeken, toen hij 10 jaar
was. Wss eerder niet gezien op school. Toen verrijkend werk, enorme sprong in zijn ontwikkeling en
gymnasiumadvies.
De cito toetsen zijn belastend. De uitleg van ons kind bij diverse vragen geeft ook een goed antwoord
alleen niet het juiste antwoord op de eindtoets.
De Cito/nio adviezen varieerden van vmbo basis tot havo



De route 8 toets gaf vmbo TL advies. Kind is 2x versneld en was klaar met 10 jaar
Definitieve advis was VWO doordat ik als ouder me er tegenaan bemoeide. Anders was het
waarschijnlink lager geweest
Der ernstige dyslectie was niet bepalend voor het schooladvies hij start met 10 jaaar op het VO
Dit schooladvies pas na iq onderzoek. Daarvoor was het advies TL, hoogbegaafdheid werd niet door
school herkend tot wij onderziek lieten doen.. Nu gymnasium.
Dit was het advies op basis van cito. Advies was wel om vwo aan te bieden. Zit nu op het speciaal
onderwijs (cluster 4) in havo/vwo brugklas.
Dochter gaat sinds groep 5 naar voltijds HB onderwijs
Dochter heeft ASS en doet dit jaar eindexamen havo
Dochter heeft een klas overgeslagen, dit wordt niet meegenomen met schooladvies. Ze wordt gewoon
langs de lat van groep 8 gelegd.
Dochter is van 8-2007, en zat op een vt hb bo school
Dochter is wel getest maar scores konden niet berekend worden, omdat die teveel uit elkaar lagen
Dochter kreeg advies in groep 7 en heeft groep 8 overgeslagen.
Dochter kreeg het vwo+ advies, in 4 dagen sneller en dieper door de stof om dag 5 projecten te kunnen
doen met de TU of andere bedrijven.
Dochter scoorde 129 op onderzoek- ondanks sterk ontwikkelde faalangst en (psych-somatische)
klachten. Docent vond haar niet zo stevig en wilde niet dat ze op haar tenen moest lopen, vandaar havo
advies.
Dochter uitgevallen groep 8 en op VSO terecht gekomen met uitstroomprofiel dagbesteding
Dochter volgt sinds eind groep 3 fulltime HB basisonderwijs
Dochter zat op fulltime hb
Dochters uitgevallen op 2VWO vrije schoolonderwijs
Door schooltrauma heeft mijn zoon een slechte werkhouding. Daar is het advies vooral op gebaseerd.
Doublure 4V: faalangst lijst vol onvoldoendes, uiteindelijk burn out. Na een half jaar thuis zitten gaat het
nu beter
Driejarige HAVO/VWO Expeditie klas, nu in klas 3, gaat komend schooljaar naar 4 VWO
Dyslectisch
Eind Cito is gemaakt op VMBO niveau! Er bleek een combinatie met dylexie
Eindcito scoorde havo/vwo maar de juf van groep 8 wist zéker dat onze dochter naar het gym zou
kunnen dus gaf vwo advies mee. Onze dochter had de sterke wens om Grieks en Latijn te doen. Daar
was een volwaardig vwo advies voor nodig en die kreeg ze.
Eindtoets compleet onderuit. Vmbo niveau.
Entree toets en eind Cito gaven havo aan.. maar ze is naar het gymnasium gegaan.
Er was geen advies, volgens de basisschool zou hij nooit meer naar school kunnen. Inmiddels in 3VWO.
Fulltime HB-onderwijs+ons kind snapt toetsen
Geen advies in GR 8, want thuiszitter
Geen eindcito dat jaar advies op basis van wat zij zagen laatste jaren. Hij presteerde onder op cito
steeds tussen I/II scores echter de nio boven gemiddeld.
Gestart met havo advies, ivm achterstand opgelopen op andere school
Graag ook een vakje bij jongen of meisje wat aangekruiste kan worden als je kind het niet weet.
Groep 8 overgeslagen en het advies is geschreven nadat hij al was aangenomen in het VO
Hard voor het advies moeten vechten. In gr7 willen ze geen naar de mavo sturen omdat hij afgehaakt
was
Havi advies, NIO VWO. In overleg besloten, want kind met schooltrauma verleden (ex thuisz.) dus niet



te veel belasten qua werkdruk. Komt in combiklas Havo/Vwo dus kan eerst wennen en kijken wat
passend is.
Havo advies gekregen na vele gesprekken over passend vervolg onderwijs. Cito geeft vmbo basis kader
als uitstroom aan.. zelf gebeld met scholen nieuwe iq test. Advies orthopedagoog vwo. Weer in gesprek
met po (ft hb onderwijs) toen havo advies gekregen.
HBO biologische moeder/uni donor(niet in beeld)
Heeft dyslexie, maar is pas op het VO vastgesteld. Op school werd stellig gezegd 'heeft geen dyslexie',
ook al is broertje wel ernstig dyslectisch en stak cito spelling zichtbaar af.
Het advies van school was havo/vwo. Hier waren wij het niet mee eens. Onze zoon heeft een klas
overgeslagen en is een jonge leerling. Hij was zeer gemotiveerd om 2 talig gymnasium te doen. School
heeft toen toch het advies aangepast naar vwo. Hij zit nu op 2 talig gymnasium en het gaat goed.
Het advies was eigenlijk havo/vwo, maar ze gunde hem de kans op Da Vinci (Hb) onderwijs. Het advies
is naar boven bijgesteld.
Het advies was uitschrijven, hij zou nooit meer naar school kunnen. Nu in 3 havo.
Het cito-advies was havo/vwo, het schooladvies van de juf was vwo met voldoende uitdaging
Het definitief advies is bijgesteld na eindtoets, voorlopig advies van school was vmbo basis-kader
Het destijds gemeten IQ (82) hebben wij nooit durven delen uit angst voor de gevolgen.
Het heeft lang geduurd voor vwo werd. De lock down zorgde ervoor dat ze per ongeluk voor de les
starte al haar huiswerk al af had. Eindelijk zagen ze haar inzichtt en inzet
Het is niet vanzelf gegaan. Als ouder er bovenop gezeten na minder fijne basisschool periode oudste
dochter
Het voorlopige advies was havo/vwo, gebaseerd op rekenen dat ze lastig vond, want daar moet je stap
voor stap denken. Na beschrijven van haar totale 'zijn' en haar neiging tot onderpresteren, is het advies
aangepast.
Hij ging vanaf midden groep 7 naar fulltime HB-onderwijs en vanaf toen zijn zijn resultaten gestegen van
VMBO-kader naar VWO.
Hij had voor alle onderdelen VWO, behalve voor rekenen/wiskunde. Dat zat eigenlijk qua niveau nog
onder havo, maar het is een havo/vwo advies geworden. Omdat hij naar Utrecht naar school ging waar
ze geen dubbele adviezen hanteren, kwam hij daar als havo-leerling binnen
Hij heeft na een rampzalige schooltijd, zonder het vinden van aansluiting en met ernstige depressie zijn
diploma gehaald.
Hij is verbaal hoogbegaafd (performaal gemiddeld)
Hij kreeg geen vol vwo advies omdat ze hem te onzeker vonden. Tweetalig vwo gaat hem gemakkelijk
af.. Kind twee, getest op 130, advies gekregen in 2020, heeft een vmbo havo advies. Hij doet nu havo
en dat gaat goed. Als hij er meer aan zou trekken zou vwo ook haalbaar zijn maar dat wil hij niet. Kind
drie hebben we net het advies voor gekregen. Omdat de adviezen van zijn broers te laag waren en we
weten dat hij heel makkelijk leert hebben we bij het voorlopige havo advies gezegd dat als er lager dan
vwo uit zou komen de school het als falen moet zien. Plotseling heeft hij een vol vwo advies. Ben er niet
trots op maar zo werkt het dus wel. Succes met je onderzoek.
Hij kreeg specifiek gymnasium advies en hij zit in een wetenschapsblad. Hiernaast krijgt hij sinds
afgelopen maand nog extra werk/lessen voor extra uitdaging
Hoogst afgeronde opleiding is een ander antwoord, moeder HBO, gestrand net voor bachelor op de
universiteit. Vader vwo, uitgevallen vlak voor afstuderen (doctoraal) universiteit
Hoogst genoten opleiding? Moet die bullshit hier nog worden gevraagd? Kleuterschool, 2e etage is mijn
hoogst genoten opleiding! Nee, door pesten, het niet gezien worden als hb en een narcistische ouder
mocht ik, van een veel te goede MAVO leerling, naar het LBO, omdat er geen plek was op de andere
MAVO's. Daarna had ik er geen zin meer in en is het bergafwaarts gegaan. Ondertussen succesvol
ondernemer, maar je telt al niet meer mee. KUTvraag!
i.v.m. combinatie met autisme met "oranje route" naar het VO gegaan



Ik ben benieuwd naar je bevindingen
Ik heb een slimme dochter, maar vind de scheidslijn tussen slim en hoogbegaafd lastig te bepalen
Ik heb hem even getest voor je, maar de gegevens zijn wel echt van mijn middelste zoontje
Ik heb meerdere hoogbegaafde kinderen (minimaal 3) en die hebben tot nu toe allemaal VWO advies
gehad ondanks een vaak heel lastige tijd op de basisschool waar veel onkunde is mbt hoogbegaafde
kinderen
Ik mis de vraag over de voortgang van schoolcarrière. Afgezakt naar Havo na thuiszitters tijd en
uitbesteedt aan VAVO omdat de begeleiding niet lukte.
Ik vond school erg voorzichtig adviseren, gezien de resultaten en studiehouding.
Ik zou hier ook nog uitvragen wat voor werk beide ouders doen, omdat dat ook voor bias in het
schooladvies kan zorgen,
in eerste instantie was advies vmbo-tl/havo
In groep 6 kreeg ze vmbo - havo, in groep 7 havo, omdat cito toetsen het niet lieten zien.
Inmiddels doorloopt ze fluitend het VWO
Inmiddels overgestapt van 4Gym naar mbo. Niet schools en te creatief voor een gymnasium
IQ test totaal IQ 128 verw snelheid 98. Uitspraak tester: heeft niet met alles goed mee gewerkt, hij is
hoogbegaafd (test bij Comenius)
IQ vraag is eigenlijk niet te beantwoorden bij een zeer disharmonisch profiel.
Is het niet handig om te vragen of de betreffendende leerling regulier of voltijds
hoogbegaafdenonderwijs heeft gevolgd?
is na groep 7 naar een Intermezzo gegaan. Is vanuit daar naar de HAVO gegaan
Je gaat voorbij aan de in mijn ogen niet deugende IQ-testen voor jonge kinderen.
Juf had dochter al 3 jaar in de klas een zag haar als een HAVO meisje, was stomverbaasd door
uitkomst iq test (ondanks depressie) en paste daarom aan naar VWO advies.
Kind dat op een school met toen nog voltijds HB onderwijs
Kind ging naar categoraal vwo+ school, maar viel begin 3e uit en zat jaar thuis. Inmiddels volgt ze een
heel eigen traject op maat (slechts beperkt naar school) om het zoveel mogelijk passend te maken.
Kind heeft ook diagnose ass,adhd,dcd.Gast naar een VSO.
Kind is na 3,5 jaar uitgevallen op school met een burn-out.
Kind is non binair ( geen jongen /geen meisje)
Kind is noodgedwongen versnelt omdat de voltijds hb-afdeling sluit. Ze is net 10 jaar en dat maakt de
overstap wel risicovol.
kind is op 7-jarige leeftijd getest met Rakit2 op 140, afgelopen jaar niet meer hoogbegaafd op Wisc V,
wat volgens ons niet helemaal klopt. Wel moeite met automatiseren.
Kind is vastgelopen op het voortgezet en naar verwijzing naar vso havo/vwo nu thuis komen te zitten.
Meerbegaafd
kind is versneld- leuk zo'n advies maar zegt niks of hij klaar is voor een middelbare school- wij gaan nog
voor (hopelijk) een tussenjaar- wij zien hem echt nog geen brugklas doen
Kind was ingeschat als typische Havo leerling. Iep toets havo. Toen volgde intelligentie onderzoek en
bleek hb. Drempelonderzoek gymnasiumscore maar is niet meer meegenomen in het advies..
Kind was overgestapt naar voltijds HB basisonderwijs. De reguliere basisschool zag HB niet ondanks
test en sorteerde voor op praktijkonderwijs. Ze zit nu met negens en tienen in 3 gymnasium
Kind zat op HB-school, waar de kernvakken nauwelijks werden onderwezen. Met jaar lang bijspijkeren
naar het juiste niveau gekregen
Kwam versneld van een "hb" school af. Deze school is opgeheven: Extralent
Leerkracht twijfelde over advies havo/vwo of vwo, vanwege matige werkhouding. Vwo gekozen
vanwege intelligentie. Zoon zit inmiddels in 2 havo en staat op zitten blijven met onvoldoende



werkhouding
Lijst 3x ingevuld voor alle 3 de kinderen. Inmiddels niet meer woonachtend in NL door niet aansluiten
onderwijs met behoefte van jongste UHBer. Doen nu thuisonderwijs via wereldschool. Bij vragen mail
gerust (emailadres)
Lijst 3x ingevuld. Inmiddels niet meer woonachtend in NL door niet aansluiten onderwijs met behoefte
van jongste UHBer. Doen nu thuisonderwijs via wereldschool. Bij vragen mail gerust (emailadres)
Lijst 3x ingevuld. Inmiddels niet meer woonachtend in NL door niet aansluiten onderwijsbehoefte deze
UHBer met dysortografie en motorische beperking. Triple exeptional is echt iets wat het reguliere
onderwijs in NL niet aankan dus we zijn schoolvluchteling geworden. Doen nu thuisonderwijs via
wereldschool. Bij vragen mail gerust (emailadres)
Loopt vast op school, staat uit ivm schooltrauma volgens externe begeleider.
Met 'moeite' een Havo advies gekregen, mede dankzij input van ons als ouders, gebaseerd op
inzet/motivatie en niet op resultaten. Anders zou het een Vmbo-T advies worden
Met 10 jaar een eindcito geëist. School kon niks meer bieden. 3 basisscholen gehad, waarvan 2 voor hb
(zegt ook niet alles - was bijzonder slecht) en nu de 2de vo school. Allemaal binnen 1 stad. En ptss
eraan overgehouden. Duimen dat ze het vol weet te houden.
Mijn dochter had een heel dysharmonisch profiel waardoor er geen totaal IQ gegeven kon worden.
Voorlopig advies was vmbo-t. Heb voor haar moeten knokken
Mijn dochter heeft 1 klas overgeslagen. Het lager onderwijs was vervelend voor haar. Ze had wel een
paar goeie vriendinnen. Kreeg advies vwo. Studeerde niets in basis-of middelbaar onderwijs. Alleen
altijd opmerkingen: ze kan beter. nu( 2022) echter is haar oudste 7 jaar en hij doet niet mee in de klas.
Kan rekenen op 2 jaar hoger niveau. Door CLB doorverwezen naar psychiater om differentiaaldiagnose
te doen tussen autisme en hoogbegaafdheid. Is sociaal helemaal niet vaardig. Toont weinig empathie.
Wel heel gevoelig. Dus afwachten. Autisme zit niet in de familie. Bij Ass diagnose gaat ze second
opinion vragen bij gespecialiseerd Hb organisatie. Samenslimmergroeien.be. be
Mijn dochter heeft speciaal onderwijs gedaan vanaf groep 4, omdat ze anders te snel zou gaan. Ze
heeft 2 groepen over geslagen en zit nu in 4 vwo op 13 jarige leeftijd. We wonen in een klein stadje.
mijn kind kon meteen naar een gymnasium waar ze blij is, maar ik heb ook veel kinderen zien stapelen
en klimmen, wat zeker ook kan passen bij een kind dat bijvoorbeeld nog op andere gebieden beter moet
ontwikkelen, nog niet graag zelfstandig, zelfredzaam of georganiseerd is.
Mijn zoon heeft een disharmonisch profiel wat betreft IQ meting. Hij scoort buitengewoon hoog op fluïde
redeneren maar op verwerkingssnelheid scoort hij weer erg laag.
Mijn zoon heeft een grote intelligentie kloof, hierdoor is hij altijd lager ingeschat. Zijn zelfvertrouwen is
heel laag.
Mijn zoon is (u)hb, maar dat komt door aanpassen, onderpresteren, schooltrauma niet uit een IQ-test.
Hij heeft een klas overgeslagen en is bijna 2 jaar thuiszitter geweest. Zijn schooladvies hing lang op
VMBO-t en leek dalende voordat hij uitviel op school. Ondanks thuiszitten/thuisonderwijs toch IEP
eindtoets op de basisschool gemaakt met havo/vwo advies als resultaat. Dit is m.i. nog steeds aan de
lage kant voor zijn kunnen, maar gezien de situatie een topprestatie.
Mijn zoon is uitgevallen in 1ejaar VO maar was op BO al uitgevallen in groep 7
Mijn zoon was destijds op de basisschool niet getest en nooit gesuggereerd door school (of wie dan
ook) dat hij hoogbegaafd zou kunnen zijn. Aangeklikte score is van het jaar na het schooladvies, uit een
NIO-test op VO-begaafdheidsprofielschool, precieze scores zijn niet gegeven, hij is opgenomen in het
traject op maat op school, naar aanleiding van de NIO-testuitslag.
Mijn zoon zit op een Middenschool en heeft van alle vakdocenten een advies. Dit varieert bij TL tot VWO
(waarbij een docent ook vroeg of hij mss gymnasium wil doen). Nogal eclectische toestand met als
uitkomst een HAVO advies en advies naar een school te zoeken met HAVO/VWO brugklas.
Na 1 coronajaar naar 2 HAVO afgestroomd. Geen leer discipline. En ziet grote broer ook alles met 2
vingers in neus doen. Huiswerk (leerwerk) wordt bijna niet gedaan. Motivatie zakt steeds verder niets
weg
Na 10 dagen VO viel mijn zoon zo op bij enkele VO docenten dat ze contact opnamen en hij is direct



naar VWO niveau gegaan, zit nu met veel plezier eindelijk op zijn plek in Gymnasium 2 mét ‘vrienden’
en prima resultaten. aansluiting
na aanpassen steeds meer zichzelf, gr.7 was nog havo(-vwo)
na aanpassen steeds meer zichzelf, gr.7 was nog havo(-vwo)
Na schadelijke schooladvies van zoon, heb ik dochter van de bs gehaald (zat ik groep 8) en is met
herfst op VO gestart in 1 Havo. Is aan het einde vh schooljaar naar 2 gymnasium gegaan en het gaat
prima qua resultaten, niet wat betreft sociale aansluiting helaas.
Naar mijn mening is bij HB vaak sprake vam onderpresteren, omdat onvoldoende uitdaging bestaat. Bij
het basisschooladvies wordt gekeken naar de school- en CITO-resultaten. Die zijn dus vaak laag.
Hierdoor krijgen HB-leerlingen 'vanzelfsprekend', vaak onterecht, een lager schooladvies.
Nav vraag advies: gestart op VSO voor lln met autisme. Hij had dit niet. Er was geen andere school ivm
dcd adhd dyslexie
Niet HB getest maar waarschijnlijk EED wat de score drukt
Notabene het advies gekregen op een voltijd hb school.. Daar zagen ze ons kind ook niet goed.
Omdat hij zijn eindcito heel erg goed gemaakt had is het advies na ons aandringen veranderd naar
Havo. Maar dat ging niet makkelijk.
ondanks het vwo / gymnasium advies zie ik dat mijn zoon erg worstelt met de keuze (faalangst en angst
om vriendschappen kwijt te raken). Die keuze is vooral het lastige aspect.
Ondanks score onder 130 door zijnskenmerken toch gezien als hb door samenwerkingsverband en
school. 3 jaar 1 dag/wk naar externe hb-voorziening geweest waarin aandacht was voor leren leren,
leren leven en 'zijn'.
Ondertussen afgestroomd naar 4 Theoretisch. School is niet in staat te anticiperen op behoeften.
Ons kind had een gediffrentieerde IQ score van 129 - 146. Advies was havo/vwo als brugjaar.
Schoolscore en Cito test hadden beide een andere uitslag en waren lager in score. De IQ score werden
alle perspectieven meegenomen in ontwikkeling. Er werd onderscheid gemaakt tussen de cognitieve
ontwikkeling van meisjes en jongens naar leeftijd en achtergronden. Bij de schooltest en de Cito test
werd alleen gekeken naar cijfermateriaal. De schooltest daar kon in feite alle kanten mee op. De Cito
test is inhoudelijk zwaar verouderd even als de Schooltest. Daarbij werd totaal niet gekeken naar
hoogbegaafdheid en in welke mate dit de schoolontwikkelingen beinvloeden. Ook werd niet gekeken
naar inhoudelijke verbanden of factoren die van invloed zijn of op latere leeftijd nog van invloed kunnen
zijn. In het geheel duidelijk dat het Nederlandse Onderwijs primair niet in gesteld is op genoemde
ontwikkelimgen en daarbij voorbij gaat aan modern onderwijs, gezien men de wijsheid en vaardigjeden
mist van wetenschsppelijke toegepaste deskundigen om daarin te willen bijstaan. Het huidige onderwijs
zet zich af tegen de moderne toegepaste cognitieve wetenschappen.
Ons kind komt van speciaal onderwijs af met PTSS en extreme faalangst
Onze zoon heeft een enorme afkeer van school. School wilde toewerken naar VWO, daar hebben wij
als ouders van afgezien omdat we denken dat onze zoon veel gelukkiger wordt van zsm een
startkwalificatie halen en dan doen wat Thijs leuk vindt. Cognitie komt er vanzelf wel uit.
Onze zoon kreeg eerst vmbo advies: na 6 jaar plusklas & compacten, omdat hij na 4 jaar pest trauma
een lage score begrijpend lezen had in groep 6. Toen kreeg hij vmbo advies in groep 8. Na het doen van
IQ test (145+) werd het toch vwo in 2014. Hij is succesvol naar gymnasium gegaan. Diploma binnen in
2020.
Onze zoon kreeg géén schooladvies. Laatste Cito niet kunnen maken. Wel vereiste toetsen van
eindtoets einde jaar gemaakt. Zelf op zoek moeten gaan naar VO school zonder advies dus. Enkel
verwijzing naar SO doubleren groep 8, wat belachelijk advies was. Laatste dag vóór vakantie mavo
gevonden die hem wilde aannemen maar niet school eigen keuze, helaas.
Ook bij deze: kind was in gr7 afgehaakt. Alles ging af van de leerkracht in gr8 die hem wist te motiveren
Ook volgens school en coach hb
Ook volgens school en coach hb



Passend advies, maar dochter kan niet naar school ivm ernstig ziek geworden vanwege gebrek aan
passend onderwijs.
School gaf aan dat hij dit niet ging halen, terwijl ze hem wel een jaar versneld hadden. Ze gaven het
advies omdat wij dat graag wilde maakte ze ervan. Zoon loopt zoals verwacht compleet vast op vo.
Zoals deze "zeurmoeder" al jaren aan gaf leer hem leren.
School gaf Havo als voorlopig advies obv cito scores. Argument was dat ze gemiddeld scoorde en dat
dat prima was. Iets anders was onbespreekbaar. Pas nadat we zelf in actie kwamen en hasr extern op
eigen kosten hebben laten testen kwam er beweging in. School gaf aan dat nu ze wisten dat ze zo slim
was ze de lat hoger legden (waar ze vervolgens prima aan voldeed). We hebben bijles ingezet voor de
eindcito in de hoop dst ze die zo goed zou maken dat verdere discussie niet nodig was.
School heeft HB zijn van zoon nooit erkent en passend onderwijs was moeizaam. Ook heeft BO het HB
zijn niet overgedragen aan het VO. Zoon zit nu op een HB profiel school en voelt zich nu veel meer
begrepen.
schooladvies havo vwo maar dan op speciaal onderwijs en dat kunnen we hier nergens vinden in de
regio. Dus help heel graag . Mijn mailadres is (emailadres) mocht u iets weten heel graag. Kenmerken
van adhd en N beetje autisme erbij
Schooladvies havo, terwijl cito's vwo warrn, omdat ze volgens juf te langzaam werkte. Was verveeld. Op
vwo niets aan de hand, want interessanter.
Schooladvies hebben we af moeten dwingen. Het was TL, na doortoetsen kwam er vwo uit. Eindtoets
ook vwo score. Uiteindelijk stemde school in met havo advies.
Schooladvies na 2 jaar thuiszitten door school en hulpverlening samen gegeven (550 op eindtoets dus
dat hielp mee)
Schooladvies valt lager uit door dyslexie en ADHD.
Schooladvies was vwo-plus
Scoorde MAVO op eindtoets kreeg wel VWO advies en zit in 4 VWO nu met versnellen in 1 vak VWO 5
en extra vakken. School is nu weer saai en is ongemotiveerd. Moet nu voor het eersg gaan leren.
Succes met het onderzoek!
Ter aanvulling: Onze creatief HB dochter werd eind gr.6 getest na jarenlang onderpresteren met TIQ van
129 en disharmonisch profiel. In gr. 7 na verpeste entreetoets kreeg ze ondanks IQ test, begeleidend
schrijven van Cito over nader onderzoek wegens disharmonische uitkomst én gesprek met coach toch
Kader-advies met de boodschap, dan kan je in de klas wel heel goed zijn in projecten en presentaties,
maar dit gaat niet hoed dus daar kom je niet zo ver mee in t leven). kreeg dus ook geen uitdaging in de
klas, ze konden nl. niks met termen als HB en onderpresteren, beeldententoonstelling en hsp. Omdat ze
in gr. 8 wel zagen dat ze beter werk in de klas liet zien dan kader advies en uiteindelijke Cito iets beter
uitviel, heeft ze mavo/havo advies gekregen. De vrijeschool VO school, waar ze zelf graag naar toe
wilde, had alleen mavo of havo/vwo brugklassen. Dus ondanks veel praten werd het mavo, omdat PO
school havo/vwo niet durfde te adviseren. Na twee jaar vervelen en aflopende motivatie en heel veel
gesprekken, (ben ondertussen zelf gaan studeren en hb coach), toch naar havo/vwo klas. Haar
psycholoog wilde haar opnieuw testen omdat zij verwacht dat ze UHB is, maar is er door Corona en
omstandigheden niet van gekomen, maar nu ook niet meer nodig voor ons. Dit jaar heeft ze nl. de kans
gekregen om op Agora onderwijs te beginnen als zij-instromer en in 4 maanden tijd zien we een mega
motivatie, snelheid en groei. Er is nu samen met haar besloten dat ze toch VWO examen traject ingaat.
Eindelijk wordt ze gezien, kan ze leren op haar manier en komt er uit wat er in zit. Misschien is dit nog
een interessante aanvulling voor het onderzoek, ik begeleid ondertussen zelf creatief hb-ers, waarbij ik
ook zoveel onderpresteren en weinige kennis op PO zie, waardoor vaak te lage adviezen.
Test had significant verschil tussen performaal en verbaal
Twee andere dochters zijn wel getest HB , BIJ onze jongste kwam dat er niet uit terwijl ze juist een diepe
denker is , en in mijn ogen de slimste.
Vader én moeder met mavo begonnen. Moeder tot hbo. Vader uni in deeltijd tijdens 1e baan.
Verbaal HB, performaal scheelt 40 punten. Wel geadviseerd om hem als hb te behandelen.



Vermoeden van te lage testscore, kenmerken wijzen op UHB, volgt SO ivm gedragsproblemen
Vervelende basisschool tijd met overstap naar andere school. Depressie als gevolg. Ze kreeg vwo
advies maar haar eindcito score was op vmbo niveau
Volgens de eerste IQ test kenmerken van hoogbegaafdheid, volgens de tweede meerbegaafd.
Volgens het lln volgsysteem een CITO Havo advies, docent heeft VWO advies gegeven (zoon volgde
voltijds hb onderwijs) en zit nu in 4 gymnasium
Volgt parttime HB onderwijs
Voorlopigadvies was havo, terwijl ze groep 3 had overgeslagenen al die jaten bekend ws dat ze hb was.
VWO advies kwam na IQ en diagnostisch onderzoek. Anders was het lager geweest.
Vwo blijkt niet haalbaar, dreigt nu voor de 2e keer te doubleren in v4
Vwo in dit geval gymnasium. In 4gymn blijven zitten. Daar gekomen met 10 min huiswerk per dag. Liep
in Coronajaar vast. Leren leren en houding naar mijn zoon. Slim is weten hoe alles moet…
Vwo, na aandringen vd ouders. Leerkracht dacht havo
Vwo+ advies
Waar kan ik de resultaten terugzien?
Was 10 en kreeg geen schooladvies op Leonardoschool. Leaar was het niet eens met beslussing van
groep 7 naar VO.gymnasium zonder doubleren afgerond
We hebben ook een meisje, ook IQ hoger dan 140. Kreeg in 2020 VWO advies.
We hebben voir dit advies moeten praten op school. Na twee lockdowns met veel noodopvang stond ze
helemaal uit. Scoorde ineens op rekenen kader/tl bij het drempelonderzoek. Ze droomde bij alles weg,
want het was zo veel en zo saai.
We hebben wel moeten strijden om het juiste advies te krijgen, omdat hij op school niet veel deed.
Wegens school trauma geen hoog iq. Als 5 jarige was het iq 136
Wegens thuiszitten, had hij het schooladvies in 2015 maar zit nu wel op VO via VaVo.
Wel een vwo-advies, maar mijn zoon heeft het niet gered op het VWO, zit nu op de mavo.
Wel het advies. Alleen huiswerk doen en moeten leren blijft een uitdaging
Wel speciaal PO en speciaal VO 'gelukkig'. Met na 6 1/2 jaar eindelijk de juiste begeleiding en
ondersteuning.
Wel uitgestroomd op Atheneum+, nu (4ejaar) afgestroomd naar HAVO.
Wellicht ook interessant waar ze op eindigen. En kleiner dan 130 is een wel hele grote categorie. Mijn
dochter testte 127.
Wij als ouders sturen aan op een tussen jaar. Intermezzo voor vwo plus leerlingen. Zij is nu 10 jaar.
Wij hebben wel gedurende de basisschool veel energie gestoken in extra uitdaging op school en
hebben gebruik gemaakt van een particulier initiatief 1 dagdeel per week voor meer uitdaging. Het leren
leren is echter in het basisonderwijs te weinig aan de orde gekomen omdat het allemaal te makkelijk
was. Dat is nu in 2gymnasium soms best een uitdaging
Wij zijn gescheiden. Zoon woont 50% in een dorp en 50% in een grote stad
Wonen in dorp bij stad
Ze heeft groep 6 in coronatijd overgeslagen.
Ze is nu thuiszitter, probeert thuis te leren maar lukt ook niet optimaal.
Ze is uitgevallen en zit momenteel thuis
Ze kreeg gymnasium advies
Ze was binnen 2 maanden naar havo / vwo opgeschaald op het zelfsturend onderwijs.
Ze zit nu in 4 Gymnasium. Ze is op haar eigen verzoek bij veel inschrijvingen voor HAVO/VWO brugklas
in de gymnasium brugklas geplaatst.
Ze zit nu in een VWO plusklas met extra vakken en heeft al een positieve overgang naar 2 VWO plus



Ze zit ondertussen in V4 en haalt hele hoge cijfers maar ook onvoldoendes
Zit nu in regulier havo 2 en kwam vanaf speciaal onderwijs.
Zoon 140+ dit jaar ook vwo advies
Zoon heeft uiteindelijk in 5 jaar versneld vwo afgerond, tijdens vwo al vakken op universiteit afgerond en
studeert nu wiskunde.
Zoon is van groep 6 naar groep 8 gegaan.
Zoon kan makkelijk havo-niveau aan merken we wanneer we begeleiden bij het huiswerk. Echter zijn
motivatie na dat er maar weer saai een lesje wordt afgedraaid inclusief methoden van o.a. Duits waar
we zo onze bedenkingen bij hebben en daarbij ouderwetse opvattingen van uitgebluste leraren die
richting hun pensioen gaan helpen hem niet. In de leeftijd van 13 tot 16 jaar buiten de lessen geen
begeleiding, ook niet in Corona tijd op mentaal gebied vind ik laakbaar. Ze zoeken het maar uit
zelfstandig werd gezegd tijdens het laatste ouderavond gesprek. School maakt deze keuze ‘gewoon’. Zo
doen we het al jaren… alleen als leerling stempel krijgt: adhd oid dan is er ‘iets’ mogelijk. Om het dan
nog niet te hebben over bemoeienis van leraren over medicatie zoals ritalin🙈
Zoon kreeg advies in groep 7 en heeft groep 8 overgeslagen.
Zoon kreeg havo/vwo advies met lwoo en moest naar thuiszittersklas. Terwijl hij al volledig weer naar
school ging. Zit nu volledig thuis.
Zoon loopt nu vast in VWO klas
Zoon loopt vast in VWO 3
Zoon scoorde alle cito I of I+ en zat vanaf gr5 in een plusklas. Snel afgeleid en werd als onrustig
ervaren. Daarom havo als advies; niet de juiste werkhouding volgens leerkracht. Na eind cito bijgesteld
naar havo- vwo
Zwaar dyslectisch


