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6 maart 2014
LOWAN-vo continueert licentie op de TOA toetsen

Beste collega,
Voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taalniveau van de leerlingen op
jullie eerste opvangschool/ISK, wordt via de LOWAN-licentie getoetst met de TOA van Bureau ICE.
Inmiddels gebruiken 45 ISK’s de TOA-toetsen onder de LOWAN-licentie (nog eens 10 scholen/hun
moederscholen hebben een eigen licentie). LOWAN-vo heeft besloten de samenwerking met Bureau
ICE te continueren en de licentie op de TOA voor de komende drie jaar te verlengen.
Wat betekent dit voor u?
U kunt de komende jaren blijven rekenen op een toetssysteem dat u flexibel kunt inzetten.
Bijvoorbeeld als onderdeel van de intake, tijdens en na afloop van een onderwijstraject en als
doorstroominstrument.
Het jaarlijkse licentiebedrag stijgt licht en bedraagt € 275,- (excl. btw) per school. Enkele
grootgebruikers zullen een hoger bedrag betalen, hierover heeft overleg plaatsgevonden.
Het bedrag per toets daalt fors naar € 1,10 per afgenomen toets; LOWAN-breed (voor alle scholen)
levert dit een substantiële besparing op.
U ontving de factuur voor het TOA-licentiebedrag voorheen van LOWAN. Nu krijgt u de factuur,
evenals van de afgenomen toetsen, direct van Bureau ICE.
Wat biedt Bureau ICE?
Bureau ICE heeft toegezegd dat u ook de komende jaren kunt blijven rekenen op de vertrouwde
ondersteuning, zoals instructie op locatie, de gratis helpdesk en bijdragen aan de LOWANbijeenkomsten in het land. Verder biedt Bureau ICE aan de koppeling tussen uw
schooladministratiesysteem en de TOA (gebruikers en resultatenkoppeling) tegen een gereduceerd
tarief te activeren en te configureren.
LOWAN en Bureau ICE
LOWAN-vo hoopt dat u tevreden bent over deze vernieuwde overeenkomst.
Indien u vragen heeft over de licentie kunt u bij LOWAN terecht.
Heeft u vragen over de TOA of de koppeling met uw administratie, neem dan contact op met Bureau
ICE.
Hariette Boerboom (LOWAN-vo)

h.boerboom@lowan.nl

06 - 25022400

Jochum Winkelman (Bureau ICE)

jwinkelman@bureau-ice.nl

06 - 43370793

