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Datum :  22 september 2022 

Ons kenmerk : LJ1/KAS/KUP 

Onderwerp :  CBO-testen 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

 

Op vrijdag 14 oktober tijdens het eerste tot en met het zesde uur maken alle brugklasleerlingen van 

onze school drie testen: een intelligentietest (IST), een test die de leergierigheid meet (FES) en de 

schoolvragenlijst over het welbevinden op school (SVL). Na de testen zijn de leerlingen vrij. 

 

Genoemde testen zijn ontworpen door het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) van de 

Radboud Universiteit. De gegevens uit deze testen gebruiken we voor de selectie van leerlingen voor 

Denkkracht, ons programma voor de excellente leerling. Daarnaast gebruiken wij de resultaten om tot 

een (nog) betere begeleiding van de leerlingen te komen. Dat kan bijvoorbeeld begeleiding zijn bij 

dreigend onderpresteren, maar ook gesprekken met de leerling door de mentor over het welbevinden 

en leerstrategieën. 

 

De resultaten van deze CBO-testen worden op 24 en 28 november 2022 besproken door het Centrum 

voor Begaafdheidsonderzoek samen met de mentoren, de leerlingcoördinator en de Denkkracht-

coördinatoren. Aan de hand van deze resultaten worden leerlingen eventueel uitgenodigd om mee te 

doen aan het excellentieprogramma. Mocht u van ons een week na die datum niets vernomen hebben 

dan gaven de uitslagen van deze testen geen aanleiding tot deelname aan Denkkracht. Wanneer er 

geen toestemming wordt gegeven tot deelname aan de CBO groepsscreening, is deelname aan 

Denkkracht niet mogelijk. Indien gewenst kunt u de resultaten van uw kind inzien en bespreken met de 

mentor in december. De resultaten worden altijd met school gedeeld, in tegenstelling tot wat in het 

formulier van het CBO staat. 

 

Als ouder van deze leerlingen is uw actieve toestemming nodig. Wij vragen u daarom bij dezen om uw 

toestemming te verlenen voor deelname van uw kind(eren) aan de CBO-Groepsscreening, de 

verwerking van de gegevens door het CBO en de rapportage, zowel mondeling als schriftelijk, van de 

uitslagen aan de mentoren en andere betrokkenen van het Huygens Lyceum. De school zal de gegevens 

uit de CBO-Groepsscreening zorgvuldig opslaan en na afronding van de schoolcarrière van uw zoon/ 

dochter vernietigen. Daarnaast vragen we u om toestemming voor het gebruik van de geanonimiseerde, 

encrypted/gepseudonimiseerde uitslagen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, waarbij het 

CBO zich houdt aan de voorschriften rondom opslag van persoonsgegevens en een bewaartermijn van 

15 jaar in acht genomen wordt.  
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Ik verzoek u uw keuze in te vullen op het toestemmingsformulier dat uw kind van de mentor mee naar 

huis krijgt door één antwoord aan te kruisen. Graag invullen met blauwe of zwarte pen en in 

blokletters. Het toestemmingsformulier dient ondertekend te worden door alle gezaghebbenden, dus 

in de meeste gevallen door beide ouders. Uw kind levert dit formulier dan weer uiterlijk maandag 10 

oktober in bij de mentor. Dit alles moet op het papieren formulier dat uw kind mee naar huis krijgt. 

Scans o.i.d. kan het CBO niet verwerken.  

 

Mocht u na lezing van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Anita Meulman, 

leerlingcoördinator.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Anita Meulman      Nan Kassies 

Leerlingcoördinator klas 1     Afdelingsleider klas 1  

mlm@huygenslyceum.nl                 kas@huygenslyceum.nl    

 


