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

Analyseren, interpreteren en adviseren
ADIT verdiepingstraining
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Algemene omschrijving
Neemt u de Adaptieve Digitale 
Intelligentietest (ADIT) af en heeft u het 
idee dat u meer uit de resultaten kunt 
halen dan u al doet? Dat klopt! In de 
ADIT verdiepingstraining leert u hoe u 
de ADIT resultaten diepgaander kunt 
interpreteren. Er wordt gewerkt met behulp 
van voorbeeldcasussen vanuit ons en wij 
nodigen u uit om ook eigen casussen in te 
brengen. Natuurlijk is het daarnaast ook 
mogelijk om al uw vragen te stellen.

Doel
Na afloop van de ADIT verdiepingstraining 
kunt u ADIT resultaten diepgaander 
interpreteren, de ADIT resultaten koppelen 
aan al beschikbare schoolgegevens en 
handelingsadviezen opstellen op basis van 
de afgenomen ADIT. 

Inhoud
Tijdens de ADIT verdiepingstraining worden 
de volgende onderdelen behandeld:
• Interpretatie van de ADIT resultaten
• Koppeling aan al beschikbare 

schoolgegevens, zoals gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem. 

• Opstellen van handelingsadviezen

Doelgroep
Professionals die de ADIT rapportages 
interpreteren en op basis daarvan 
handelingsgerichte adviezen willen 
opstellen, zoals orthopedagogen, intern 
begeleiders of leerkrachten.

Data en locatie
De ADIT verdiepingstraining 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 verdiepings-
training ontvangt u van ons een certificaat 
voorzien van een handtekening van 
de trainer. Ook ontvangt u van ons een 
informatiepakket dat u zal helpen om alles 
wat u leert tijdens de training in de praktijk 
te kunnen brengen.

ADIT verdiepingstraining

Leren hoe u de ADIT op de juiste wijze 
afneemt? Dan is de ADIT basistraining 
wellicht iets voor u.
Lees meer op www.a-vision.nu 

• Voor professionals die de ADIT  
interpreteren

• Rapportages analyseren
• Koppeling schoolgegevens

• Handelingsadviezen opstellen
• Digitaal of op locatie
• Certificaat van deelname


