Nieuwsbrief Oktober 2020

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over onze activiteiten rond diagnostiek & advies, eindtoets ROUTE 8 en
IT-zorgvoorziening SPRINT(pre)campus.

SPRINT behaalt HKZ Keurmerk

SPRINT is onlangs HKZ Zorg & Welzijn gecertificeerd. Met het behalen van dit HKZ keurmerk is het team beloond voor hun
voortdurende inzet voor kwaliteitsverbetering van de zorg- en dienstverlening. Met dit keurmerk krijgen zowel cliënten als
gemeenten en zorgverzekeraars inzicht in de maatregelen die genomen worden met betrekking tot cliëntveiligheid en
kwaliteitszorg. Door te voldoen aan de gestelde eisen laat SPRINT zien dat intern de zaken goed op orde zijn en dat onze
sprinters altijd centraal staan.

Onderwijsbehoeften in coronatijd

Vanwege de coronacrisis hebben uw 1e jaars VO leerlingen een periode thuisonderwijs gehad en hebben ze geen eindtoets
kunnen maken. Om uw leerling een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te bieden kunnen wij u helpen om de informatie
van de basisschool te combineren met een onafhankelijke meting middels het Startpakket vo. Hiermee onderzoekt u wat de
leerling op didactisch gebied in huis heeft en welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft. Meer weten? Lees hier of
neem contact op met onze onderwijsadviseurs.

Studiekeuze- en loopbaanonderzoek

Heeft uw leerling/student keuzestress? Wil het vinden van een passende studie niet lukken? Wij kunnen hierbij helpen! Door
middel van een studiekeuze- of loopbaanonderzoek helpen wij de leerling of student de juiste richting op. Wilt u hier meer
over weten? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs of kijk op onze website.

ADIT op lijst toegestane instrumenten

Onze adaptieve, digitale intelligentietest (ADIT) is al een ruime periode beschikbaar voor de groepen 6, 7 en 8. Vlak voor de
zomervakantie hebben we goed nieuws gekregen. De ADIT is nu ook voor de groepen 6 en 7 opgenomen in de lijst
"Toegestane instrumenten criterium Intelligentie" bij de Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO/PrO. Dit houdt in
dat de ADIT nu voor alle drie leerjaren ingezet mag worden bij een LWOO/PrO aanvraag.
Begin dit kalenderjaar is de ADIT groep 6 en 7 positief beoordeeld door de COTAN, met uitzondering van het onderdeel
criteriumvaliditeit. Met behulp van heel veel scholen hebben we het onderzoek naar de criteriumvaliditeit afgerond en deze
mogen we in januari 2021 indienen bij de COTAN voor een herbeoordeling. Wij houden u op de hoogte!

Eén product- en dienstenovereenkomst

Vanaf dit schooljaar biedt A-VISION één product- en dienstenovereenkomst, met inbegrip van de verwerkersovereenkomst
aan voor alle instrumenten/onderzoeken. In het verleden kreeg u, bij gebruik van meerdere instrumenten, voor elk instrument
een eigen verwerkersovereenkomst. Om extra administratie te voorkomen is er daarom vanaf nu één product- en
dienstenovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst die tot wederopzegging als basis van de dienstverlening kan
worden gebruikt.

Nieuwe prijslijsten schooljaar 2020-2021

Wij hebben onze klanten inmiddels per mail geattendeerd op de nieuwe prijslijsten voor groeps- en individuele onderzoeken.
Er zijn slechts twee kleine wijzigingen aangebracht; voor de ADIT groep 6/7 en voor ROUTE VO. Daarnaast zou het kunnen
zijn dat de tarieven van testbegeleiding iets verhoogd zullen worden vanwege scherpere coronamaatregelen, waardoor meer
tijd nodig is voor de afnames/voorbereiding. Klik hier voor de prijslijsten. Heeft u vragen, neem dan contact op met één van
onze onderwijsadviseurs.

(Her-)normering Docenten Vragenlijst

Doet u mee? Wij zijn dringend op zoek naar scholen die ons willen helpen met de extra onderzoeken voor de COTAN
beoordeling, het test- en hertestonderzoek en het onderzoek naar interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Lees hier meer. Voor
aanmelden of vragen: neem contact op met Harriët Brouwer via hbrouwer@a-vision.nu

Stagiaire PDW - Julia Hulskotte

Even voorstellen: ik ben Julia, vierdejaars studente Toegepaste Psychologie aan Hogeschool Saxion en onlangs begonnen
aan mijn stage bij A-VISION. De combinatie van kennis delen, diagnostiek en onderwijs vind ik interessant! Ik hoop dat ik
zoveel mogelijk mag leren met behulp van het (nu al gezellige!) team. Ondanks dat de stageperiode anders zal zijn dan
'normaal', staan er leuke en leerzame taken op de planning. Ik heb er ontzettend veel zin in!

Nieuwe webinar ROUTE 8

Omdat vanwege de coronasituatie minder presentaties op locatie worden georganiseerd, hebben we een nieuwe webinar
gemaakt waarin we u alles uitleggen over onze eindtoets ROUTE 8. U kunt deze hier bekijken. Mocht u alsnog graag een
presentatie op locatie willen of willen videobellen met ons over ROUTE 8 dan kunt u contact opnemen met Angelique via:
AOosterik@a-vision.nu

Nieuwe brochure ROUTE 8 / ADIT is uit!

Alle informatie over de adaptieve eindtoets ROUTE 8 en intelligentietest ADIT staat in de nieuwe brochure. U vindt deze
brochure op www.route8.nl onder downloads. Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op via: eindtoets@a-vision.nu

Aanmelden ROUTE 8 eindtoets 2021

De wettelijke eindtoetsperiode is dit schooljaar wederom van 15 april tot en met 15 mei. Aanmelden voor de eindtoets
ROUTE 8 is mogelijk vanaf dinsdag 1 december. Nadere informatie over de aanmelding zal nog volgen. Indien u op de lijst
staat voor een herinneringsmail, ontvangt u eind november een mail met alle informatie. Mocht u graag op de
herinneringslijst komen, stuurt u dan een mailtje naar eindtoets@a-vision.nu. Alle informatie over het aanmelden voor
ROUTE 8 zal t.z.t. ook op onze website te vinden zijn: www.route8.nl.
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