
AANVRAAG INGEDIEND

U heeft de ADIT aangevraagd bij A-VISION en heeft de benodigde documenten ontvangen.

TOESTEMMINGSFORMULIER INVULLEN

Laat beide ouders en de leerling (indien 12 jaar of ouder) het toestemmingsformulier invullen en 
ondertekenen. Indien er maar één ouder tekent, gaan wij er vanuit dat deze ouder alleen het ouderlijk 
gezag heeft. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouder en school. 

Hebben ouders bezwaar tegen het versturen van de rapportage naar school? Dan dienen de ouders 
vooraf bezwaar te maken bij zowel A-VISION als u. Wij zullen de rapportage dan rechtstreeks naar de 
ouders sturen.

VOORBEREIDINGEN TREFFEN

U ontvangt een versleutelde mail van A-VISION met daarin de voorbereidingen. 
•  Ben-ik-geschikt test: voer deze uit om te kijken of uw computeromgeving geschikt is voor de ADIT. Meer 
informatie hierover vindt u in het instructieboekje. 
•  ADIT doorlopen middels het testbegeleidersaccount: de testbegeleider doorloopt zelf de ADIT en leest 
de instructie goed door. Deze voorbereiding kost ongeveer één uur. In twee gevallen hoeft dit niet 
gedaan te worden: 1. Indien de ADIT al eerder is afgenomen, en 2. Indien A-VISION de testafname op 
locatie verzorgd. 
Wanneer u klaar bent met voorgaande twee stappen dient u dit via contact@a-vision.nu door te geven 
onder vermelding van uw groepsnummer dat u in de mail vindt. Wij zorgen ervoor dat u de inlogcodes 
en laatste instructies voor de testafname ontvangt.

PRODUCT- EN DIENSTENOVEREENKOMST ONDERTEKENEN

Indien u nog niet eerder getest heeft bij A-VISION, vragen wij het bevoegd gezag eenmalig om onze 
product- en dienstenovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Deze overeenkomst is geldig voor 
al onze testen. Wij zullen zelf contact opnemen met jullie stichting of bestuur om dit te regelen. Indien 
u al eerder bij ons getest heeft, hoeft deze stap niet meer genomen te worden.

AANMELDFORMULIER INVULLEN

Vul op beide tabbladen alle geel gearceerde vlakken in. Tabblad 1 betreft de schoolgegevens en 
tabblad 2 betreft de leerlinggegevens. In de kolom TS van tabblad 2 vult u in of u al beschikt over 
het toestemmingsformulier van de betreffende leerling. U kunt het aanmeldformulier pas indienen 
op het moment dat alle toestemmingsformulieren binnen zijn. Zonder toestemming mogen wij de 
leerlinggegevens niet ontvangen. Zorg ervoor dat het aanmeldformulier compleet is en dat het als 
Excel bestand (.xls) aan ons wordt terug geleverd. Belangrijk: Elke groep (6, 7 en 8) heeft een eigen 
aanmeldformulier. Gelieve geen leerlingen uit verschillende groepen in één aanmeldformulier plaatsen. 
Leerlingen worden dan vergeleken met een verkeerde normgroep, waardoor de uitslag niet betrouwbaar 
is.

Procedure ADIT

RETOURNEREN VAN DOCUMENTEN

Upload minimaal 10 dagen voor de verwachte test datum de toestemingsformulieren en het
ingevulde aanmeldformulier via de beveiligde link https://a-vision.nu/page/contact/2. Selecteer
meerdere bestanden tegelijk door Ctrl in te drukken en met de muis alle bestanden aan te klikken.
U kunt tot maximaal 32 GB per keer uploaden.

Laan van Westenenk 162 | 7336 AV Apeldoorn | T 055 - 540 03 33 | E info@a-vision.nu | I www.a-vision.nu


