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

Advisering voor het verbeteren van
uw onderwijsaanbod

Adviesrapport
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Algemene omschrijving
Heeft u vragen over de voortgang van 
een bepaalde leerling, één of meerdere 
klassen of de algemene voortgang binnen 
uw organisatie? Kijk dan eens naar onze 
mogelijkheden voor een adviesrapport. 
Hierin wordt een uitgebreide analyse 
gemaakt van de resultaten van bijvoorbeeld 
de eindtoets ROUTE 8 of de ADIT. Indien 
wenselijk kunnen deze scores vergeleken 
worden met de resultaten van het 
leerlingvolgsysteem.

Inhoud
Uit de analyse kan duidelijk worden hoe 
er bijvoorbeeld gepresteerd wordt in 
vergelijking met het landelijk gemiddelde 
of hoe de scores van leerlingen zich ten 
opzichte van elkaar verhouden. Daarnaast 
kan er meer informatie gegeven worden 
over de uitval of hogere prestaties op 
een specifiek vakgebied en kunnen de 
resultaten vergeleken worden met het 
leerlingvolgsysteem. De gegevens kunnen 
bekeken worden over één schooljaar, 
maar er kan ook gekeken worden naar 
overeenkomsten en discrepanties 
over meerdere jaren. Op basis van de 
bevindingen wordt bekeken of en welke 
verbeteringen er mogelijk zijn binnen het 
onderwijsaanbod.

Doel
Door middel van een adviesrapport krijgt 
u inzicht in de prestaties en voortgang 
van een leerling, klas(sen) of leerlingen 

binnen uw organisatie. Op basis van de 
bevindingen geven wij adviezen voor het 
verbeteren van het onderwijsaanbod.

Doelgroep
Professionals, bijvoorbeeld werkzaam op 
een basisschool of binnen een bestuur, die 
meer inzicht willen krijgen in de prestaties 
en voortgang op leerling-, groeps- of 
schoolniveau.

Proces
Na de aanvraag van een adviesrapport, 
zullen de volgende stappen doorlopen 
worden:
• Kennismakingsgesprek
• Aanleveren gegevens
• Uitvoeren analyses
• Adviesgesprek

Na afloop
Na afronding van het traject zullen de 
resultaten in een adviesgesprek worden 
besproken. Natuurlijk ontvangt u het 
adviesrapport ook van ons.

Adviesrapport

Meer inzicht krijgen in cognitieve 
capaciteiten? Bekijk onze Adaptieve 
Digitale Intelligentietest (ADIT).
Lees meer op www.a-vision.nu 

• Analyse testresultaten (incl. LVS)
• Voortgang op leerling-, klassikaal- 

of schoolniveau

• Eén of meerdere schooljaren
• Verbetering onderwijsaanbod


