
 

 

 

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. Bij kinderen in 

het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de WISC-V of WAIS-IV, afhankelijk van de leeftijd van 

een kind. Beide onderzoeken maken gebruik van zowel visuele als verbale opdrachten om zo een breed 

beeld te krijgen van het intelligentieprofiel van kinderen. 

Gang van zaken 

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 testafname vindt plaats in onze praktijkruimte te Peppelkade 46, Houten. We hebben een 

comfortabele wachtruimte waar jullie even plaats kunnen nemen. Jullie worden opgehaald zodra het 

tijd is. Tijdens de afname is het wenselijk dat jullie niet in de wachtruimte blijven zitten - wanneer 

kinderen weten dat hun ouders aan de andere kant van de deur wachten, kan dit het onderzoek 

beïnvloeden. Het centrum van Houten is relatief dichtbij, daar vindt je meerdere cafés en winkels.  

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. De testafname zal ongeveer 2,5 – 3 uur duren. Wanneer de afname nog ongeveer een half 

uur duurt bellen we ouders, zodat zij voldoende tijd hebben om naar de praktijkruimte 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 testafname gaan we meteen even zitten om te bespreken hoe het is gegaan. In principe 

is een kind hierbij aanwezig. U krijgt binnen ongeveer twee weken de rapportage via beveiligde mail 

(Zivver) toegestuurd. Hierbij ontvangt u een sms van ons met het wachtwoord om de mail te kunnen 

openen. De rapportage omvat de testscores, uitgebreide observaties, integratie van de gegevens en 

concrete handelingsadviezen voor thuis en school. De rapportage wordt nooit aan derden verstrekt, 

in lijn met de beroepscodes van psychologen en orthopedagogen. Indien jullie daar behoefte aan 

hebben, mogen jullie dat zelf doen.  

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.  

Nabespreking met ouders en met school 

Bij het onderzoek horen twee nabesprekingen, deze zitten bij de prijs inbegrepen. Eén nabespreking 

met ouders, en één nabespreking met school, van beiden maximaal 1 uur. Deze uren kunnen enkel 

voor die gesprekken ingezet worden. Vaak gebruiken we de nabespreking met ouders om route te 

bepalen en vragen over het verslag te beantwoorden, maar in principe kunnen alle vragen die 

opkomen naar aanleiding van het onderzoek gesteld worden. Het heeft onze voorkeur dat een kind 

niet aanwezig is tijdens de nabespreking, omdat er dan zaken besproken worden die over het hoofd 

van het kind heen gaan (o.a. schooladviezen en opvoeding).  

Uit het onderzoek komen concrete observaties, conclusies en adviezen, ook voor school. We 

merken dat veel ouders hierna zelf met school in gesprek gaan om de adviezen tot uitvoering te 

brengen. Dat gaat vaak goed, maar geregeld blijven er vragen of onduidelijkheden die jullie als ouders 

niet allemaal kunnen beantwoorden. Ook kan het voorkomen dat er onnodige wrijving komt tussen 

ouders en scholen. Hoe je een goed lesprogramma opzet, welke materialen je kiest en wat een 

passende route is voor extra ondersteuning, dat zijn vraagstukken die wij graag direct met school 

bespreken. Zo voorkom je dat je als ouder een doorgeefluik wordt en strijd ontstaat, zodat een 

samenwerking en prettige uitvoering van de adviezen (afgezet tegen de mogelijkheden en het aanbod 

van school) gefaciliteerd wordt. 



In de regel doen wij deze afspraken op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of via MS Teams. Als 

de reistijd kort is (<15 km vanaf Houten) dan kunnen we naar de school toe komen. Er worden dan wel 

reiskosten in rekening gebracht van €0,50 per kilometer. Jullie kunnen ervoor kiezen om wel of niet 

aanwezig te zijn bij dit gesprek. Toestemming om inhoudelijk te overleggen met derden is altijd nodig, 

hiervoor ontvangen jullie een speciaal formulier.  

 

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 4 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 

Bij jongere kinderen leggen we vaak uit dat het onderzoek ‘denkpuzzels’ omvat, maar dit is vaak te 

kinderachtig voor pubers. Zij zijn zich inmiddels vaak bewust van de insteek van het onderzoek en het 

feit dat het IQ gemeten wordt. Geef ons gerust de verantwoordelijkheid om voorafgaand aan en tijdens 

het onderzoek de sfeer goed te krijgen en houden. Wij benoemen meestal niet dat er geen goed of 

fout antwoord is of dat fouten maken niet erg is, omdat dit alsnog een goed/fout onderscheid 

veronderstelt. De nadruk ligt in onze benadering voornamelijk op het begrijpen van hoe iemand denkt 

en wat hij nodig heeft. Daar wordt hoofdzakelijk het onderzoek voor ingezet en zo introduceren wij 

het onderzoek ook. Verder kan er weinig voorbereid worden en dat is precies de bedoeling, zodat 

iemand blanco het onderzoek ingaat. 



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. 

 

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 (vanaf 4 jaar)  €840,- 

Intelligentieonderzoek + persoons- en welzijnsgericht onderzoek (van 7-12 jaar) €1575,- 

Intelligentieonderzoek + persoonsgericht onderzoek (van 6-12 jaar) €1260,- 

Intelligentieonderzoek + welzijnsgericht onderzoek (vanaf 7 jaar) 

 

 

€1155,-  

Al onze onderzoeken zijn inclusief een nabespreking van één uur met ouders/verzorgers én een 

nabespreking van één uur met leerkracht en/of begeleiders. 

 

 


