Procedure testafname ADIT
✓ 1a. Aanmelding
De school krijgt het aanmeldformulier (Excel-bestand) en toestemmingformulier (pdf) voor de
testafname per e-mail naar aanleiding van telefonisch- of mailcontact met A-VISION. Excel mag
ook een EDEX-ML bestand zijn, maar alleen noodzakelijke gegevens. Vraag hierna bij aanmelding.
Bij de eerste mail wordt ook een verwerkersovereenkomst mee gestuurd. Deze dient één keer per
schooljaar ingevuld en ondertekend te worden. 055-5400333 / contact@a-vision.nu
✓ 1b. Invullen van het aanmeldformulier
De school vult het aanmeldformulier als volgt in:
- op blad 1 komen de schoolgegevens te staan
- op blad 2 de leerlinggegevens (waaronder naam, geboortedatum en leerjaar)
De school laat beide ouders (in geval van gezag door beide ouders) en de leerling (ouder dan 12
jaar) het toestemmingsformulier invullen en ondertekenen.
✓ 1c. Retourneren van het aanmeldformulier
De school upload minimaal 10 dagen voor testdatum de toestemmingsformulieren en het ingevulde
aanmeldformulier via https://a-vision.nu/page/contact/2 LET OP!! Maximaal 32MB. Meerdere
bestanden tegelijk kan door CTRL in te drukken en met muis op alle bestanden klikken.
LET OP!! Zonder toestemmingsformulieren mogen wij GEEN aanmeldformulier ontvangen.
De verwerkersovereenkomst kan op dezelfde wijze geüpload worden.
✓ 2. Verwerking aanmeldgegevens
Na ontvangst van het aanmeldformulier en de toestemmingsformulieren wordt door A-VISION de
ADIT gekoppeld aan de testgroep. Elke leerling krijgt een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
✓ 3. Voorbereiding
1. School krijgt een ‘geschiktheidstest’ die gedaan moet worden om te kijken of de
computeromgeving geschikt is voor testafname via internet. Audi/beeld wordt wel getest, maar
komt in de ADIT zelf niet voor.
2. De testbegeleider doorloopt met een apart account vooraf zelf de ADIT, zodat hij/zij goed op
de hoogte is en leest de instructie in PDF goed door. Tegelijk kan testbegeleider inschatten of
de ADIT geschikt is voor iedere leerling. Er is geen hulp voor dyslecten.
3. School geeft het door aan A-VISION als de voorbereidingen zijn doorlopen.
4. A-VISION zet de inloggegevens van de leerlingen klaar en stuurt school een inlog waar de
inloggegevens te downloaden zijn.
✓ 4. Testafname
De testafname wordt in een rustige testruimte en onder deskundige leiding afgenomen. Dit kan
een werknemer van A-VISION of van school zijn maar niet de eigen leerkracht.
✓ 5. Verwerking en rapportage
Zodra alle leerlingen de ADIT gemaakt hebben, geeft de school dit door via contact@a-vision.nu
onder vermelding van het groepsnummer en worden de testresultaten verwerkt. Voor elke leerling
wordt een profielblad aangemaakt en voor ondertekening naar de psycholoog verstuurd.
Na 5-10 dagen wordt de rapportage voor de school beschikbaar gesteld. Hierover ontvangt school
een mail met een unieke code waarmee de rapportages zijn te downloaden.

