Intelligentieonderzoek
Praktijk Leeuwenburgh
Een intelligentieonderzoek geeft een indruk van de cognitieve vaardigheden van een kind.
De score geeft globaal aan wat de prestatie is van een kind, in vergelijking met
leeftijdgenoten. Een intelligentieonderzoek meet de verbale (alles wat met taal te maken
heeft) en performale (de meer abstracte en praktische denkvaardigheden) ontwikkeling
van het kind.
Wat is intelligentie?
Op deze vraag is geen simpel antwoord te geven. Er bestaan veel verschillende
interpretaties van ‘intelligentie’. Een intelligentie test meet wat iemand weet en kan op het
gebied van cognitieve vaardigheden. Hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en
problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Het zegt iets over hoe goed je
doelgericht kunt handelen en of je goed bent in logisch nadenken en redeneren.
Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen
begrijpen en met allerlei verschillende situaties in onze omgeving kunnen omgaan.
Intelligentie is een belangrijke (maar zeker niet de enige) voorspeller van
schoolprestaties.
Een intelligentieonderzoek bestaat uit veel verschillende vragen en opdrachten afgestemd
op de leeftijd van uw kind. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en
probleemoplossende vaardigheden. Het geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind
en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind misschien meer moeite heeft.
Bij welke vragen een intelligentieonderzoek?
Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor een intelligentieonderzoek:
•

•
•

Sterkte-zwakte analyse: wat zijn de sterkere en zwakkere vaardigheden van uw
kind en hoe kunnen de sterktes ingezet worden om het leer -en studieproces te
verbeteren?
Bij verminderde leerresultaten van uw kind: waardoor kunnen de problemen van
het kind worden verklaard?
Als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat uw kind kan en hierdoor
onder -of overschatting te voorkomen.
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•
•

•

Leerproblemen waarbij dient te worden vastgesteld of uitgesloten dat deze
gerelateerd zijn aan de vaardigheden van uw kind.
Second opinion naast het schooladvies van de basisschool voor het kiezen van het
juiste onderwijstype in het voorgezet onderwijs of een schoolkeuze waarbij nog
niet duidelijk is welk schoolniveau het beste past bij uw kind.
Als onderdeel in het onderzoek naar (hoog)begaafdheid.

Soms kan een aanvullend sociaal-emotioneel onderzoek of onderzoek naar aandacht en
concentratie extra informatie over of verklaring bieden voor de cognitieve vaardigheden
van uw kind. Zie ‘AANBOD’ op mijn website voor meer informatie.
Praktijk Leeuwenburgh voert tevens intelligentieonderzoek uit voor scholen. Neem voor
meer informatie contact op via: info@leeuwenburghorthopedagoog.nl
Onderzoeksmaterialen
Praktijk Leeuwenburgh maakt voor intelligentieonderzoek gebruik van de derde editie van
de Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC-IIINL). De WISC-IIINL is de meest
gebruikte intelligentietest in Nederland en veel andere landen. Deze intelligentietest is
bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.
Praktisch
De afname van het intelligentieonderzoek vindt bij voorkeur plaats in de ochtend. Het
onderzoek duurt ongeveer 3 uur.
De kosten voor intelligentieonderzoek bedragen € 560,00 voor het intakegesprek,
testonderzoek, rapportage en adviesgesprek.
Voor meer informatie over mijn werkwijze en aanmelding zie ‘WERKWIJZE’ op mijn
website: www.leeuwenburghorthopedagoog.nl
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