
Individueel Assessment
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Weet jij al wat je wilt gaan doen na het voortgezet onderwijs? Het individueel assessment 

bij Adelante Arbeid kan het antwoord geven op deze voor jou ongetwijfeld belangrijke 

vraag. Een individueel assessment is namelijk een onderzoek waarin jouw arbeids- en 

opleidingsmogelijkheden onderzocht worden. Ben jij leerling op het VSO van Adelante 

of volg je regulier onderwijs en een revalidatietraject bij Adelante, meld je dan aan.

Informatie voor jongeren



Doel van een individueel assessment
Tijdens een individueel assessment brengen we jouw vaardigheden, capaciteiten en (werk)houding 
in kaart. Ook kijken we naar jouw productiviteit en naar de hoeveelheid en het soort werk dat voor jou 
het best geschikt is. We geven je advies over de uitstroomrichting die het best bij je past. Dit kan een 
vervolgopleiding zijn, werk of vrijwilligerswerk/dagbesteding. 

Werkwijze
Je begint het traject met een intakegesprek in Valkenburg a/d Geul dat je voert met een medewerker 
van Adelante Arbeid (adviseur arbeidsdiagnostiek, loopbaanadviseur of psycholoog). Het daadwer-
kelijke onderzoek bestaat uit 1 of meerdere dagen en vindt plaats bij Adelante in Hoensbroek. Het 
eindgesprek volgt in Valkenburg a/d Geul waarin je testresultaten en een arbeids/opleidingsadvies 
besproken wordt. Dit gesprek voer je samen met een medewerker van Adelante Arbeid, een medewer-
ker van Adelante Kinderen, je ouders en je mentor of leerkracht als je onderwijs volgt bij Adelante. Je 
ouders/verzorgers ontvangen een rapportage waarin de resultaten van het onderzoek beschreven zijn. 
Deze rapportage komt, nadat jij en één van je ouders akkoord bent, in je elektronisch patiëntendossier.

Spelregels
De onderzoeksdagen worden in twee vaste periodes per schooljaar gepland. Je ouders/verzorgers wor-
den hiervan vroegtijdig op de hoogte gesteld. Als de onderzoeken eenmaal gepland zijn, kunnen deze 
namelijk niet zonder geldige reden afgezegd worden. 
Het vervoer naar locatie Hoensbroek zal door je ouders/verzorgers zelf geregeld moeten worden.
We kunnen ondersteuning van dagverpleging regelen, mocht je dit nodig hebben tijdens het onder-
zoek in Hoensbroek. Dit moet je dan wel even duidelijk aangeven in je gesprek met de maatschap-
pelijk werker.  

Aanmelding
Samen met je mentor (of iemand van het behandelteam) bespreek je wat een individueel assessment 
voor je zou kunnen betekenen. Dit wordt vervolgens ook, samen met je ouders/verzorgers, met een 
maatschappelijk werker besproken. De maatschappelijk werker legt dit voor aan de revalidatiearts, die 
het traject moet voorschrijven. De maatschappelijk werker zorgt voor de definitieve aanmelding bij 
Adelante Arbeid.
Als je zelf denkt dat het assessment voor jou van meerwaarde is kun je dit uiteraard ook zelf kenbaar 
maken bij bijvoorbeeld je mentor, maatschappelijk werker, psycholoog of revalidatiearts. 

Contactgegevens...

www.adelante-zorggroep.nl
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OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met 
de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en 
vrijwilligers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken 
van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en 
spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op 
de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf! 


