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Voor wie?
Intelligentieonderzoek, ook wel IQonderzoek genoemd, is een onderzoek
naar de cognitieve mogelijkheden van
kinderen en jongeren. Dit kan op jouw
eigen vraag gebeuren, of na doorverwijzing.

Een IQ-test kan afgenomen worden
om verschillende redenen:

• Om een duidelijk beeld te krijgen

van wat je zoon/dochter goed kan,
en wat je zoon/dochter moeilijk
vindt (bijvoorbeeld om verklaringen
te vinden voor verminderde leerprestaties, gedrags- en/of emotionele problemen, als aanvulling op
begeleiding van studiemethode, om
over- of onderschatting te voorkomen…);

Hoe verloopt het onderzoek?

Bij een standaard IQ afname wordt er een testmoment afgesproken en nadien wordt het verslag bezorgd.
Voor het testmoment breng je je zoon of
dochter naar de praktijk en komt hem/haar later terug ophalen. Het intelligentieonderzoek
bestaat uit verschillende onderdelen en opdrachten. Het onderzoek duurt 1,5 uur tot 2,5
uur. Indien nodig wordt dit gespreid over
meerdere voormiddagen. Het testmoment vindt
steeds in de voormiddag plaats, zodat je kind
uitgerust en fris is. Als dat betekent dat uw
kind afwezig moet zijn op school, maken wij
een afwezigheidsattest op voor school.

naar een leer- of ontwikkelingsstoornis;

De adviesgesprekken worden bij voorkeur
overdag gepland.

• Om recht te hebben op een terug-

De psycholoog bekijkt welke test het
meest geschikt is voor de IQ bepaling
van jouw zoon/dochter.
Wij beschikken over WISC-V, WIPPSI
en WNV-NL.

Jullie kunnen er voor kiezen om de
resultaten samen met de psycholoog te
bespreken in een adviesgesprek.
In dit gesprek bespreken we niet alleen het
IQ-getal, maar ook observatiegegevens
(aanpak, aandacht en concentratie, motivatie, omgaan met fouten en tijdsdruk, contact maken, …).
Op basis van deze gegevens worden er,
indien gewenst, adviezen gegeven over de
aanpak in de klas en bij het thuis studeren/
huiswerk maken.

• Als onderdeel van een onderzoek

betaling van logopedie door een
ziekenfonds.

Bij voorkeur komt het kind of de jongere
mee naar het intakegesprek, zodat
de situatie en de omgeving al een beetje
bekend is. We bespreken waarom jullie een
intelligentieonderzoek belangrijk vinden.
We bespreken de interesses, mogelijkheden
en moeilijkheden van uw kind. We leggen
eventueel een afspraak vast voor het testmoment. Een intakegesprek duurt een half
uur tot een uur.

Tarieven
We bezorgen je een uitgebreid verslag en de
alle nodige attesten, als dat nodig is.
We maken afspraken over met wie het verslag
wordt gedeeld. Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geven dus enkel informatie
door als jullie dat wensen.
Indien gewenst kan er een intakegesprek
plaatsvinden om kennis te maken met elkaar.

Een intelligentieonderzoek kost €150
(onderzoek en verslag).
Indien bijkomende onderzoeksmomenten
nodig zijn kosten deze € 50/uur.
Intake en adviesgesprek zijn op aanvraag
en kosten € 50/uur.
Bij sommige mutualiteiten wordt er
een terugbetaling voorzien.

