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Inleiding
De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen (16+) in kaart te
brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze
maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met
geld en post.
In dit rapport wordt een totaalscore berekend met een bijpassend intelligentieniveau (voornamelijk interessant bij
cliënten met een verstandelijke beperking). Aan de hand van schaalscores wordt aangetoond wat de sterktes en
zwaktes van de cliënt zijn. Daarnaast wordt weergegeven hoeveel items 'op inschatting' zijn ingevuld en als
'leerbaar' worden geschat.

Structuur van dit rapport
• Schaalscores

Het interpreteren van testresultaten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals met voldoende kennis van het gebruik en de toepassing van
psychologische tests. Volg altijd de richtlijnen van de desbetreffende beroepsvereniging.
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Schaalscores

Ruwe score

Totaalscore
166

Bijpassend intelligentieniveau: matig
verstandelijke beperking

Totaalscore

Schaalscores
Basale zelfzorg, hygiëne en verantwoord eten (min. 7 - max. 35)
Huishoudelijke vaardigheden (min. 6 - max. 30)
Maatschappelijke vaardigheden (min. 7 - max. 35)
Sociale afstemming (min. 9 - max. 45)
Toepassen van schoolse vaardigheden (min. 8 - max. 40)
Omgaan met geld, post en verzekeringen (min. 4 - max. 20)
Dagstructuur en daginvulling (min. 5 - max. 25)
Verstandige keuzes maken (min. 16 - max. 80)

22
17
23
18
22
9
13
42

Inschattingen
Basale zelfzorg, hygiëne en verantwoord eten (max. 7)
Huishoudelijke vaardigheden (max. 6)
Maatschappelijke vaardigheden (max. 7)
Sociale afstemming (max. 9)
Toepassen van schoolse vaardigheden (max. 8)
Omgaan met geld, post en verzekeringen (max. 4)
Dagstructuur en daginvulling (max. 5)
Verstandige keuzes maken (max. 16)

1
1
1
1
3
0
0
4

Leerbaar
Basale zelfzorg, hygiëne en verantwoord eten (max. 7)
Huishoudelijke vaardigheden (max. 6)
Maatschappelijke vaardigheden (max. 7)
Sociale afstemming (max. 9)
Toepassen van schoolse vaardigheden (max. 8)
Omgaan met geld, post en verzekeringen (max. 4)
Dagstructuur en daginvulling (max. 5)
Verstandige keuzes maken (max. 16)

2
3
1
2
0
1
1
3
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