Aan ouders/verzorgers van de leerlingen van vwo 3
Maastricht, 8 december 2017
Betreft: geplande afname DAT-test in vwo 3

Beste ouders/verzorgers,
In het derde leerjaar kan uw zoon of dochter deelnemen aan een profielkeuze-onderzoek van
Profiel ASL (Adviseurs voor Studie en Loopbaan).
Dit onderzoek wordt afgenomen op 11 januari 2018, in de eerste week na de kerstvakantie.
Hierbij geven wij u uitleg over de inhoud van dit onderzoek en de waarde die het voor u als
ouders heeft.
Het onderzoek wordt verricht door een erkend en onafhankelijk bureau. De resultaten van uw zoon
of dochter worden vergeleken met landelijke normen. In dit geval met leerlingen uit leerjaar 3 van
het betreffende schooltype in Nederland. De resultaten zijn objectief en onafhankelijk. Het
onderzoek waaraan uw zoon of dochter kan deelnemen bestaat uit een capaciteitenonderzoek:
·

een onderzoek naar het leer- en denkvermogen van uw zoon of dochter.
Dit onderzoek geeft een beeld van de inzichtelijke vermogens (wat zit er aan potentie in?).
Inzicht wordt met name gevraagd in de hogere leerjaren. De resultaten geven een beeld van het
taalkundig, wiskundig-exact en rekenkundig redeneervermogen en worden gekoppeld aan de
verschillende profielen/stromen.

De onderzoeksresultaten worden op school met de decaan en/of mentor besproken en schriftelijk
aan u gerapporteerd.

De resultaten vanuit het capaciteitenonderzoek worden gecombineerd met gegevens die tijdens de
mentorles (met behulp van de lesmethode Profielkiezer) verzameld zijn aangaande
studievoorwaarden en interesse:
·

studievoorwaarden: dit onderdeel geeft een indruk van de motivatie, de studie- en werkhouding,
de mate van zelfvertrouwen en het welbevinden van uw zoon of dochter.

·

interesse: geeft een beeld van de belangstelling van uw zoon/dochter voor de verschillende
vervolgrichtingen vergeleken met leeftijdsgenoten. Interesses zijn op jeugdige leeftijd nog sterk
aan verandering onderhevig. Toch kunt u met behulp van de gegevens een indruk krijgen waar
de belangstelling van uw zoon of dochter (momenteel) het meest naar uitgaat.

De onderzoeksresultaten bieden uw zoon/dochter, u en de school extra informatie en kunnen
gebruikt worden om de te maken profiel- of stroomkeuze zo zorgvuldig mogelijk te
onderbouwen. Zij kunnen naast de mening van uw zoon of dochter, uw eigen inzichten en de
bevindingen van school gelegd worden en daarmee de basis vormen voor een objectief gesprek over
de te maken keuze en het vervolgtraject met de grootste kans op succes in de bovenbouw.
Deelname aan de DAT-test kost € 66,25.
U dient voor deelname aan de DAT-test in te schrijven en kunt hiervoor bijgaand formulier invullen
en inleveren bij de mentor van de klas.
Met vriendelijke groet,

Mariet Oosterbaan
ontwikkeldocent gymnasium onderbouw
Daniëlle Pekelharing
teamleider atheneum 3 t/m 6

Lever het inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 15 december in bij je mentor.

Middels dit formulier schrijf ik mijn zoon / dochter :

_______________________________________

uit klas V3A – V3B – V3C

in voor deelname aan de afname van de DAT-test op .
Ik aanvaard de uit inschrijving voortvloeiende betalingsverplichting.
Ik ontvang hiervoor van LVO Maastricht een factuur.

Handtekening ouder/verzorger:

datum:

…………………………………………………

…………………………………………

