AMN Eindtoets
Aansluiting PO-VO
Groep 7 - Groep 8 - Brugklas VO

Een compleet beeld van de leerling vorm je met
Aansluiting PO-VO én de AMN Eindtoets.

Adaptief met bladerfunctie en volledig digitaal.

Aansluiting PO-VO en AMN Eindtoets, voor een compleet leerlingbeeld

Aansluiting PO-VO
Doel:
Onderbouwen en objectiveren van het
schooladvies.
Doelgroep:
Leerlingen uit groep 7, eind groep 8 en brugklas
VO.
Wat levert het op?
Niveau: een advies voor het best passende
vervolgonderwijs in het VO. Voor groep 7
is dat een pre-advies met een voorspellende
waarde.
Begeleiding: een advies hoe de leerling het
best begeleid kan worden in het PO en VO voor
optimale resultaten.
Richting: een eerste aanzet tot
loopbaanoriëntatie.
Ontwikkelpunten: waar is de leerling
goed in en bij welke onderdelen is
ondersteuning nodig?
Compleet beeld: door ouders, leerkracht en
uiteraard de leerling aan het woord te laten,
krijg je een compleet 360 graden beeld van het
Gedrag & Houding van de leerling.
De rapportage is een waardevolle ondersteuning
bij de gesprekken met de leerling en ouders.
Hoe meten we dat?
In Aansluiting PO-VO meten we de vaardigheden,
capaciteiten, interesse, Gedrag & Houding.
De resultaten beschouwen we in samenhang.
We kijken dus niet alleen naar wat een kind al
geleerd heeft. We kijken ook naar wat een kind
van nature in huis heeft én hoe gemotiveerd
iemand is om er uit te halen wat er in zit.
Onderzoek leert dat de genoemde factoren
belangrijke voorspellers zijn voor studiesucces en
leerresultaten.

De afname:
De afname gaat uitsluitend digitaal. De test
bestaat uit verschillende onderdelen en kan
gespreid worden afgenomen. Dit vermindert de
druk op de leerlingen en je meet de optimale
resultaten. Ook ouders en leerkrachten
beantwoorden vragen over de leerling. Zo
vormen we een compleet 360 graden beeld van
de leerling.
Afnameduur:
De afnameduur van Aansluiting PO-VO is
gemiddeld 4 uur.
De leerkracht kan zelf een indeling voor de
afname maken om het gespreid af te nemen.
Gewenste afnameperiode:
Groep 7: van april tot juli
Groep 8: van oktober tot februari
Brugklas VO: van september tot november
De resultaten:
Zodra de leerlingen klaar zijn met de afname,
zijn de resultaten bekend. De individuele en
groepsrapportage zijn direct te genereren.
Koppeling met schoolsysteem:
AMN werkt aan een koppeling met het
schoolsysteem (ParnasSys, Esis, etc.) en vult alle
gegevens direct aan. Na afloop sturen wij hier alle
rapportages naar toe.
Tijdens dit hele proces biedt AMN gratis
(technische) ondersteuning.

Welke factoren meet Aansluiting PO-VO?
Cognitieve
vaardigheden
Wat heeft een
leerling al
geleerd?
Taal
Rekenen

Capaciteiten
Wat heeft een
leerling in huis?
Leerintelligentie
Verbale aanleg
Numerieke aanleg
Logisch redeneren
Concreet redeneren
Abstract redeneren
Visuele aanleg
Ruimtelijk inzicht
Snelheid en nauwkeurigheid

Interesse
Wie is de
leerling?
Realistisch
Analytisch
Kunstzinnig
Sociaal
Ondernemend
Conventioneel

Gedrag & Houding
Betrokkenheid thuis
Contact met leeftijdsgenoten
Interesse in school
Motivatie om te presteren
Concentratie
Zelfvertrouwen
Zorgvuldigheid
Openheid
Stabiliteit
Samenwerken
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De eindtoets is verplicht, maar
de keuze voor welke eindtoets
is aan jou!
Met de AMN Eindtoets krijg je een objectief
onderbouwd schooladvies en zicht op de taal- en
rekenvaardigheden van de leerling.

Hoe?
• Afname werkt ontzettend makkelijk: op alle
platformen en devices
• Volledig digitaal en veilig
• Minimale belasting van het internet:
• Binnen een paar tellen is het programma geladen
• Tijdens de afname kan de device offline
• Na de afname worden de resultaten opgeslagen en
uitgelezen
• Veilige koppeling tussen schoolsysteem en AMN
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Waarom de AMN Eindtoets?
• Adaptief: de leerling maakt alleen opgaven die passen
bij zijn of haar niveau
• Terug en vooruit bladeren is mogelijk
• Auditieve ondersteuning voor leerlingen met dyslexie
en dyscalculie
• Offline afnemen; er is geen verbinding met internet
nodig tijdens het maken van de toets
• Samen met Aansluiting PO-VO het perfecte instrument
voor jouw voorlopige én definitieve schooladvies
• Rapportages op individueel, school, stichting en
managementniveau
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Voor een compleet leerlingbeeld

