Kenniscentrum HB
Advies en begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen

Intelligentieonderzoek in het kader van de toelating tot de Cnopius klassen
Leerlingen die, na screening op basis van de aangeleverde gegevens uit het SIDI-protocol en het LVS-systeem, in
aanmerking komen voor intelligentieonderzoek worden in beginsel altijd onderzocht door het Kenniscentrum.
Het is mogelijk dat de leerling al eerder een intelligentieonderzoek heeft ondergaan, waarvan de conclusies nog
geldig zijn. Voor het gebruik van de rapportage van dat onderzoek in het screeningsproces voor de Cnopius
klassen gelden de volgende voorwaarden:
1) Het intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een breder onderzoek naar het
functioneren van de betreffende leerling. Er is dus geen sprake van het enkel in beeld brengen van
cognitieve capaciteiten.
 Indien er reeds intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een breder onderzoek,
dan is het intelligentieonderzoek niet ouder dan twee jaar.
 Indien het intelligentieonderzoek dat reeds heeft plaatsgevonden in het kader van een breder
onderzoek ouder is dan 2 jaar, dan wordt het onderzoek herhaald. Het herhalingsonderzoek wordt
uitgevoerd door het Kenniscentrum.
 In het aan het DC ter beschikking gestelde (complete) onderzoeksverslag wordt duidelijk bij welke
instantie of organisatie het onderzoek heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een duidelijke
omschrijving van de hulpvraag. In het onderzoeksverslag staan zowel de scores genoemd, als een
beschrijving (van de manier van werken door het kind) per subtest.
 Indien de leerling ten tijde van het onderzoek jonger was dan 7 jaar, dan wordt het
intelligentieonderzoek na 1 jaar herhaald. Het herhalingsonderzoek wordt uitgevoerd door het
Kenniscentrum.
2) Het Intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden bij een externe instantie. In het onderzoeksverslag
dienen de volgende onderdelen te zijn opgenomen:
 De naam en contactgegevens van de uitvoerende instantie
 Een beschrijving van de leerling in de onderzoekssituatie:
 contact en interactie
 spontane spraak/taalgebruik
 motoriek
 werkhouding
 De schaal- en factorscores met profielhypothesen.
 Een duidelijke beschrijving (van de manier van werken door het kind) per subtest
Als een aangeleverd onderzoeksverslag aan deze voorwaarden voldoet, dan zal de orthopedagoog van het
DC een advies over toelating geven. Als niet aan de voorwaarden is voldaan, dan is een gefundeerd advies
over de toelating tot de Cnopiusklas niet mogelijk. Er zal dan geen toelating mogelijk zijn.
Een onderzoek dat niet adequaat is voor het screeningsproces, kan voor vertraging in de toelating zorgen.
De regels van de WISC laten een nieuwe afname binnen een jaar niet toe.
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