Intelligentieonderzoek bij Edu & ik
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.
Meestal maken wij gebruik van de RAKIT-2, tenzij een kind (of volwassene) hier te oud voor is.
Onze afweging is hierin altijd afgestemd op de persoon die het onderzoek doet. Onze ervaring is
dat de WISC-V minder geschikt is voor (hoog)begaafde kinderen met een risico op onderpresteren
dan de RAKIT-2. Dit komt door verschil in opbouw en afnameregels van de beide onderzoeken.
Wanneer er specifieke vragen zijn over de afweging van testkeuze, overleg dit dan gerust met ons
en dan denken we mee.
Gang van zaken
Voorafgaand aan de testafname ontvangen jullie een intakeformulier waarin kort de reden van
aanmelding, adresgegevens en ondertekening voor toestemming wordt gevraagd. Zorg ervoor dat
alle formulieren digitaal worden aangeleverd bij onze administratie.
De testafname vindt plaats in onze praktijkruimte te Peppelkade 46, Houten. De testafname
zal ongeveer 2,5 uur duren. We willen jullie vragen om niet meer dan 10 minuten eerder dan de
begintijd aan te komen, omdat we de wachtruimte van het gebouw niet te veel willen belasten.
Jullie worden opgehaald zodra het tijd is. Je kunt ervoor kiezen om in de wachtruimte te blijven of
ergens anders heen te gaan tijdens de afname. Het centrum van Houten is relatief dichtbij, met
een hoop winkels en cafés.
We gaan eerst rustig met z’n allen zitten, maken kennis 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. 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 eten en
drinken meenemen. 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 en/of vieze vingers
geven.
Na de testafname gaan we meteen even zitten om de eerste indruk en eerste conclusies
te bespreken. In principe is een kind hierbij aanwezig, zodat ook aan het kind meteen een context
wordt gegeven voor de uitkomsten van het onderzoek. Jullie krijgen binnen ongeveer twee weken

de rapportage via beveiligde mail toegestuurd. Hierbij ontvangen jullie een sms van ons met het
wachtwoord om de mail te kunnen openen. Deze wordt gestuurd naar het eerste mobiele nummer
wat ons bekend is van jullie. De rapportage wordt nooit aan derden verstrekt, in lijn met de
beroepscodes van psychologen en orthopedagogen. Indien jullie daar behoefte aan hebben,
dienen jullie dat zelf te doen. De rapportage omvat de testscores, uitgebreide observaties,
integratie van de gegevens en concrete handelingsadviezen voor thuis en school. Nabespreking
van het verslag kan op initiatief van ouders worden ingepland. 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).
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. Kijk voor meer informatie op de website.

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
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welzijnsbehoeften en emotionele klachten in kaart. Lees voor meer informatie de website.
Aanvullend: Nabespreking met school
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. 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 ouders een doorgeefluik wordt
en onduidelijkheid ontstaat. Je kunt er dus voor kiezen om een nabespreking met school direct bij
aanmelding aan te vragen. In Houten en sommige scholen in Utrecht komen we naar de school
toe. Wanneer we verder moeten reizen gaan afspraken op afstand, via Skype of telefonisch. Jullie
kunnen ervoor kiezen om wel of niet aanwezig te zijn bij dit gesprek. Toestemming om inhoudelijk
te overleggen is dan nodig en kan op het toestemmingsformulier bij aanmelding aangegeven
worden.
Verkort intelligentieonderzoek
In overleg met ons en school kan er in sommige gevallen gekozen worden voor een verkort
onderzoek. Tijdens deze verkorte afname wordt de helft van de subtesten van de RAKIT-2
afgenomen. Dit resulteert in enkel een totale IQ score, zonder intelligentieprofiel met de
bovengenoemde vier factoren.
Hoewel deze verkorte afname wetenschappelijk gezien van vergelijkbare kwaliteit is als de
volledige afname, wordt het niet aangeraden om deze verkorte afname te verkiezen boven een
volledige afname wanneer er onduidelijkheden of problemen zijn in het functioneren van het kind.
Dit heeft als reden dat de verkorte afname geen betekenisvolle nuances binnen de intellectuele
capaciteiten kan aantonen, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het kind. Enkel
wanneer de hulpvraag erg gericht is en er geen problemen spelen, kan gekeken worden naar de
mogelijkheid voor een verkort intelligentieonderzoek.
Kosten
Zie bijlage 1 voor een tabel met de kosten van de verschillende onderzoeken. Onder deze kosten
vallen het onderzoek, de rapportage en een nabespreking met ouders van maximaal één uur. De
nabespreking met school wordt losstaand ingekocht.
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 geen teleurstelling achteraf krijgt.

Natuurlijk helpen we wel graag mee als er papierwerk of onderbouwing nodig is. Lees voor
meer informatie over vergoedingen de website.

Indien een afspraak 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, wordt
50% van de kosten 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 intelligentie onderzoek. 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 o.a. 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 via 0654798957 of per mail via info@edu-en-ik.nl

Bijlage 1: Overzicht kosten
Dienst

Kosten

Intelligentieonderzoek

€710,-

Intelligentieonderzoek + persoons- en welzijnsgericht onderzoek

€1265,-

Intelligentieonderzoek + persoonsgericht onderzoek

€1080,-

Intelligentieonderzoek + welzijnsgericht onderzoek

€965,-

Verkort intelligentieonderzoek

€525,-

Nabespreking met school

€85,-

