
 

Intelligentieonderzoek bij Praktijk De Blik 

 

Testen 

Er zijn verschillende soorten intelligentietesten beschikbaar. Wij hebben de RAKIT-2 (4 tot 12,5 jaar), 

WISC-V (6 tot en met 16 jaar) en WAIS-IV (16 tot en met 84 jaar) tot onze beschikking.  

Gang van zaken 

Van tevoren 

Vul ons aanmeldformulier in met relevante voorinformatie en duidelijke hulpvragen. Dat zorgt ervoor dat 

de intake efficiënt kan verlopen en wij een zo duidelijk mogelijk beeld krijgen van de situatie.   

 Na het ontvangen van het aanmeldformulier sta je op de wachtlijst, dus dan begint de tijd te 

lopen voordat we gaan inplannen. Graag ontvangen we ook vanuit school informatie en hulpvragen, 

maar dit is i.v.m. privacy en vertrouwelijkheid niet verplicht. De leerkracht of intern begeleider kan ons 

leerkrachtformulier online invullen. We raden het zeer aan om dit te vragen aan school, omdat dit 

belangrijke informatie geeft en de kans vergroot dat school de adviezen ook uitvoert die uit het 

onderzoek komen.  

 Ongeveer 4 weken voorafgaand aan het onderzoek ontvang je van ons een datumvoorstel voor 

het onderzoek.  

 

De onderzoeksdag 

Op de dag van het onderzoek zelf nemen we de intelligentietest af. Dit duurt bij elkaar ongeveer 2,5-3 

uur. We gaan eerst rustig kennismaken (ouders zijn daarbij aanwezig) en dan zal de gang van zaken 

van het onderzoek worden uitgelegd. Voor zenuwachtige of terughoudende kinderen nemen we rustig 

de tijd. Ouders zijn niet aanwezig zodra de afname begint. Zodra het goed voelt, nemen we in overleg 

afscheid. Ouders kunnen wachten in de wachtkamer of ergens buiten de praktijk erop uitgaan. Wanneer 

de afname nog ongeveer een half uur duurt bellen we ouders, zodat jullie voldoende tijd hebben om 

terug naar de praktijk te komen.  

Het is prettig als jullie wat te eten en drinken meegeven. Let hierbij wel op dat we tijdens de 

testafname met kostbaar materiaal werken, dus een vriendelijk verzoek om geen etenswaren mee te 

geven die plakkerige vingers geven. 

 Na de afname gaan we meteen zitten met je kind erbij om een eerste terugkoppeling te geven. 

Hierbij leggen we eerste indrukken uit en leggen we op kindniveau uit wat relevant is voor jouw kind om 

met een goed gevoel naar huis te gaan. Ook is er ruimte om vragen te stellen. We geven op dit moment 

geen uitslagen of IQ cijfers.  

 

 



 

Naderhand 

Na de afnamedag gaat de onderzoeker aan de slag om een uitgebreide rapportage te schrijven. In de 

rapportage worden alle observaties en gegevens met elkaar geïntegreerd tot één lopend verhaal, met 

uitgebreide adviezen voor zowel thuis als school. Deze rapportage ontvangen jullie per beveiligde mail 

(Zivver) die met een toegestuurd SMS code kan worden geopend. We streven ernaar om de rapportage 

binnen twee weken na de afname toe te sturen, zodat jullie ruim de tijd hebben om deze door te lezen 

voordat de nabespreking plaatsvindt.  

 Tijdens de nabespreking kunnen jullie alle vragen stellen die voor jullie relevant zijn om de 

uitkomsten van het onderzoek goed te begrijpen en te kunnen plaatsen. Ook bespreken we samen 

welke behoeften er zijn om goed gebruik te kunnen maken van de uitkomsten van het onderzoek, 

bijvoorbeeld hoe verder te handelen richting school en eventuele opvoedvragen.  

 Bij het onderzoek hoort ook een nabespreking met school. Wij vragen hier altijd losstaand 

toestemming voor en sturen niet zelf het verslag naar school, i.v.m. privacy en vertrouwelijkheid. Tijdens 

de nabespreking met ouders spreken we af wat hierin vanuit jullie gewenst is en wat de insteek is om 

de schoolnabespreking zo nuttig mogelijk te maken. Sommige mensen willen snel na het onderzoek 

een schoolnabespreking, sommigen willen eerst zelf in gesprek met school en een tijdje proberen 

voordat een schoolnabespreking gewenst is, daarin denken we graag mee. 

 

Alternatief: Begaafdheidsonderzoek 

Voor een bredere kijk op de persoonlijkheid, sociaal-emotioneel functioneren en andere factoren die 

invloed hebben op hoe eventuele begaafdheid bij een kind zich uit, raden we begaafdheidsonderzoek 

aan. Natuurlijk beschrijven we binnen intelligentieonderzoek ook een hoop context om de scores heen, 

zodat we conclusies trekken die passen bij jouw kind. Binnen begaafdheidsonderzoek kijken we ook 

naar aanvullende nuances en nemen we meer tijd om bijvoorbeeld behoeften voor begeleiding en 

verrijking in kaart te brengen. 

 We nemen bij begaafdheidsonderzoek een andere intelligentietest af (de KIQT+), waardoor dit 

alleen geschikt is voor kinderen tussen 5-10 jaar oud. Ook kunnen we begaafdheidsonderzoek 

momenteel niet als aanvulling op intelligentieonderzoek bieden achteraf. Dit moet dus vooraf duidelijk 

afgesproken zijn. 

 

 

Aanvullend: Welzijnsgericht onderzoek 

Veel kinderen die bij ons komen zitten niet lekker in hun vel. Wat hier de ernst en gevolgen van zijn 

wordt vaak niet erkend. Het kan helpen dat dit door een psycholoog of orthopedagoog wordt uitgelegd 

en dat er wordt gekeken naar handvatten om jouw kind zich prettiger te laten voelen. Natuurlijk doen 

we dit ook binnen het intelligentieonderzoek. Om sommige factoren hierin netter en kwantitatief (dus in 



 

cijfertjes) uit te kunnen leggen kan het helpen om aanvullend op het intelligentieonderzoek 

welzijnsgericht onderzoek te verrichten. Hierin brengen we welzijnsbehoeften en emotionele klachten 

in kaart.  

Aanvullend: Persoonsgericht onderzoek  

Voor een bredere kijk op de persoonlijkheid en het welzijn van jouw kind, kun je overwegen om 

aanvullende diagnostiek te laten doen. Dit levert geen klinische diagnoses op zoals autisme of ADHD, 

maar een genuanceerd, netjes beschreven beeld waar jij jouw kind in herkent. Met handvatten om de 

situatie zoals hij is te verbeteren. Dit kan een mooie aanvulling zijn op de één op één situatie en 

observaties van het intelligentieonderzoek en kan sommige discussies tussen jullie en professionals 

wegnemen. 

Kosten 

Zie bijlage 1 voor een tabel met de kosten van de verschillende onderzoeken. Onder deze kosten vallen 

het onderzoek, de rapportage, een nabespreking met ouders van maximaal één uur, en een 

nabespreking van maximaal één uur met school. 

Soms kan een deel van de kosten van een intelligentieonderzoek worden vergoed door de 

gemeente of het schoolbestuur. Hierop maak je het meeste kans wanneer je een verwijsbrief van de 

huisarts hebt. Ook dan wordt in veel gevallen intelligentieonderzoek helaas niet vergoed. Jullie zijn zelf 

verantwoordelijk voor het regelen van een vergoeding. Het is aan te raden om ruim voor de afspraak 

informatie in te winnen en/of dit te regelen, zodat je niet achteraf teleurgesteld wordt indien je de 

rekening zelf moet betalen. Natuurlijk helpen we wel graag mee als er papierwerk of onderbouwing 

nodig is. Lees voor meer informatie over vergoedingen de website.   

Indien een afspraak voor onderzoek binnen 5 werkdagen voor aanvang wordt afgezegd, wordt 

25% van de kosten in rekening gebracht. Indien er zonder bericht geen aanwezigheid is op een afspraak 

voor onderzoek, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Voor nabesprekingen en overige 

consulten geldt een afzegtermijn van 48 uur. Bij latere afzeggingen wordt het gereserveerde uur volledig 

in rekening gebracht.  

 

Kind voorbereiden op de testafname 

Wij leggen zelf altijd uit dat een intelligentieonderzoek erop gericht is om te kijken hoe je hoofd werkt. 

Wij gaan proberen om een kind te begrijpen zoals hij is en hoe er het beste met hem omgegaan kan 

worden. We benoemen meestal niet dat er een IQ of intelligentie gemeten wordt, omdat kinderen dit als 

een prestatiedruk kunnen ervaren. Vanuit ons is het oprecht zo dat we een intelligentieonderzoek 

ervaren als een mogelijkheid om een kind te begrijpen. Het IQ is wel belangrijk, maar een welkome 

bijzaak.  



 

De opdrachten van het intelligentieonderzoek benoemen we als denkpuzzels. Het zijn vooral 

plaatjes met een opdracht erbij, waarbij je goed moet nadenken. We raden het ouders af om het 

onderzoek als ‘spelletjes’ te benoemen. Dit kan verkeerde verwachtingen geven bij een kind. De meeste 

kinderen die een intelligentieonderzoek doen worden goed uitgedaagd tijdens de opdrachten. Als een 

kind verwacht dat het alleen maar leuk en spelen is, kan dit weerstand geven. 

Beloof een kind geen cadeautjes, uitjes of andere beloningen voor het maken van een 

intelligentieonderzoek! Dit kan zorgen voor een grillige en oppervlakkige inzet, waardoor het risico op 

onbetrouwbare uitkomsten groter wordt. We maken het ook wel eens mee dat ouders geoefend hebben 

met hun kinderen voor het intelligentieonderzoek. Doe dit niet! Naast dat het de meting onbetrouwbaar 

maakt maken we het mee dat dit vooral een negatieve invloed heeft op de uitslag, omdat de interesse 

van veel kinderen verflauwt als ze een opdracht herhaaldelijk krijgen. 

Zowel in de voorbereiding als in de tijd dat jullie in de praktijk zijn is het erg belangrijk om geen 

negatieve uitspraken over school, onderzoeken e.d. te doen waar het kind bij is. Gesprekken over 

bijvoorbeeld plaatsing op een school, conflicten met anderen en verkeerde conclusies van andere 

testers voeren we graag waar een kind niet bij is. Dit kan namelijk onnodige spanning en onveiligheid 

geven bij een kind. 

 

Indien u nog vragen heeft of een afspraak wilt maken kunt u contact met ons opnemen per mail via 

administratie@praktijkdeblik.nl 

  



 

Bijlage 1: Overzicht kosten 

Dienst Kosten 

Intelligentieonderzoek  €840,- 

Begaafdheidsonderzoek €1155,- 

Aanvullend: Welzijnsgericht onderzoek €315,- 

Aanvullend: Persoonsgericht onderzoek €420,- 

Al onze onderzoeken zijn inclusief uitgebreide rapportage, een nabespreking van één uur met 

ouders/verzorgers én een nabespreking van één uur met leerkracht en/of begeleiders. 


