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Informatie voor ouders en verzorgers

Intelligentieonderzoek voor kinderen
vanaf 6 jaar 
Intelligentieonderzoek is een
onderzoek naar wat uw kind goed kan
en waar het moeite mee heeft. Het is
belangrijk dat personen die een rol
spelen in het leven van het kind dat
weten. Het gaat om bijvoorbeeld
ouders, leidsters van het
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal
en leerkrachten. Zij kunnen uw kind
daardoor beter begrijpen en helpen. U
kunt uw kind voorbereiden op het
onderzoek. Vertel bijvoorbeeld dat de
onderzoeker samen met uw kind
verschillende opdrachten, werkjes of
spelletjes gaat doen.

Het gesprek vooraf 
De onderzoeker is een psycholoog of
pedagoog. Deze onderzoeker weet veel
over de ontwikkeling van kinderen.
Het onderzoek begint met een gesprek
tussen de ouder of verzorger en de
onderzoeker. In dit gesprek worden
verschillende vragen gesteld over de
ontwikkeling van het kind. U kunt
tijdens dit gesprek ook vertellen over
de problemen die u bij het kind
tegenkomt. Meestal zijn kinderen bij
dat gesprek aanwezig. Als u iets alleen
met de onderzoeker wilt bespreken,
zegt u dat tegen de onderzoeker.

"De onderzoeker
vormt zich tijdens
het intelligentie-
onderzoek een beeld
over het gedrag en
de werkhouding van
het kind."



Het onderzoek
De onderzoeker en het kind gaan
samen aan het werk.
De onderzoeker vormt zich tijdens het
intelligentieonderzoek een beeld over
het gedrag en de werkhouding van het
kind. Ook krijgt hij/zij een goede
indruk van de vaardigheden in de
communicatie en de mogelijkheden
die het kind heeft om contact te
leggen.
De meeste kinderen vinden het leuk
om mee te doen aan
het onderzoek. U kunt tijdens het
onderzoek in de wachtkamer wachten.

Na het onderzoek
De onderzoeker bespreekt de
resultaten van het
intelligentieonderzoek met u. Vaak
krijgt u meteen een advies. Soms is het
nodig dat er meer wordt onderzocht. U
maakt dan een nieuwe afspraak. De
onderzoeker werkt de gegevens uit en
maakt daarvan een verslag. Als er nog
vragen zijn, worden die aan
verschillende mensen uit andere
vakgebieden gesteld (multidisciplinair
overleg).

Het verslag
De resultaten van het onderzoek en
het advies komen in een verslag te
staan. U krijgt een kopie van dat
verslag. Ook de arts die uw kind heeft
verwezen, de huisarts en mogelijk
andere betrokkenen bij het kind
krijgen een kopie. Het verslag wordt
alleen met uw toestemming naar
andere betrokkenen verstuurd.

Praktische zaken
• Zorg dat u op tijd aanwezig bent.

Het onderzoek duurt gemiddeld drie
uur. U kunt in de wachtkamer
wachten maar ook afspreken hoe
laat u het kind komt ophalen. Ook
kunnen wij u bellen zodra het
onderzoek is afgelopen.

• Neem iets te eten en te drinken mee
voor het kind en uzelf.

• Zorg ervoor dat het kind goed heeft
geslapen en gegeten.

• Neem de verwijskaart van de arts
mee.

• Neem uw legitimatiebewijs mee en
uw verzekeringspas met het
burgerservicenummer van het kind

• Voor informatie over parkeren
bezoekt u de website van de
betreffende gemeente.

• In het belang van het onderzoek
vragen wij u indien mogelijk uw
eventuele andere kinderen niet mee
te nemen naar het Audiologisch
Centrum.

• Soms heeft u voorafgaand aan het
onderzoek een aantal vragenlijsten
mee naar huis gekregen. Neem deze
lijsten ingevuld terug mee op de dag
van het onderzoek.
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