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Meer weten over A-VISION? 
Scan de QR-code

Dé training voor professionals
die werken met de ADIT

ADIT basistraining
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Algemene omschrijving
Gaat u de Adaptieve Digitale 
Intelligentietest (ADIT) voor het eerst 
inzetten? Dan is de ADIT basistraining iets 
voor u. Tijdens de ADIT basistraining krijgt 
u achtergrondinformatie over de ADIT, hoort 
u hoe de aanmeldprocedure in zijn werk 
gaat, verkrijgt u afnametips en leert u hoe 
u de rapportage kunt lezen. Doordat u de 
mogelijkheid krijgt de test zelf te doorlopen, 
krijgt u inzicht in de opbouw van de test en 
hoe het adaptief toetsen in zijn werk gaat.

Doel
Na afloop van de ADIT basistraining 
bent u in staat om de Adaptieve Digitale 
Intelligentietest (ADIT) zelfstandig en op 
de juiste manier af te nemen. Ook kunt 
u de rapportage lezen en weet u hoe de 
aanmeldprocedure in zijn werk gaat.

Inhoud
Tijdens de ADIT basistraining worden de 
volgende onderdelen behandeld:
• Achtergrondinformatie over de ADIT
• Aanmeldprocedure
• Afname van de ADIT
• Lezen van de ADIT rapportage

Doelgroep
Professionals die de ADIT afnemen, zoals 
orthopedagogen, intern begeleiders of 
leerkrachten.

Data en locatie
De ADIT basistraining kan plaatsvinden 
op ons kantoor, maar we komen ook graag 
naar u toe. Bent u benieuwd naar onze 
trainingsdata? Ga dan naar onze website! 
Staat er geen geschikte datum bij, maar wilt 
u de training wel volgen? Neem dan gerust 
contact met ons op.

Na afloop
Na het volgen van de ADIT basistraining 
ontvangt u van ons een certificaat voorzien 
van een handtekening van de trainer.

ADIT basistraining

ADIT resultaten diepgaander leren 
interpreteren? Dan is de ADIT 
verdiepingstraining wellicht iets voor u.
Lees meer op www.a-vision.nu 

• Voor professionals die met de 
ADIT werken

• Achtergrondinformatie
•  Afnametips

•  Rapportage lezen
•  Digitaal of op locatie
•  Certificaat van deelname


