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Waarom wordt er een intelligentietest afgenomen en waarom zou jij daaraan meedoen? 
Om wat gemakkelijker aan zo’n test deel te kunnen nemen, wordt hieronder eerst  
uitgelegd wat een intelligentietest eigenlijk is, hoe een intelligentietest verloopt en  
waarom het voor jou belangrijk is om eraan mee te doen.

Meer informatie over onze Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV-NL)  
vindt u op www.pearsonclinical.nl/wnv 
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Bij een intelligentietest wordt vastgesteld hoe intel-
ligent kinderen en jongeren zijn vergeleken met hun 
leeftijdsgenoten. Daarbij gaat het er meestal om te 
ontdekken welke school geschikt is voor jou, op welk 
niveau jij met een taalcursus zou moeten beginnen 
of welke hulpmiddelen het beste zijn voor jou. Het is 
een goede kans om te laten zien wat je kan.

Intelligentie bestaat uit allerlei gebieden. Twee  
voorbeelden daarvan zijn: hoe snel en goed je reken-
sommen uit je hoofd kan oplossen of hoe goed je 
geheugen werkt. Aan de hand van verschillende 
opdrachten wordt onderzocht wat de kenmerken 
van jouw intelligentiegebieden zijn. Dat gaat meestal 
als volgt in zijn werk:
Degene die de test gaat afnemen gaat met jou aan 
een tafel zitten en legt de verschillende opdrachten  
uit. Jij gaat die opdrachten maken en probeert zo 
goed mogelijk de juiste antwoorden te geven. Degene  
die de test afneemt, maakt aantekeningen over hoe 
het gaat. Voorbeelden van opdrachten tijdens zo’n 
test zijn: een puzzel in elkaar zetten, een patroon 
afmaken, dingen onthouden of gebeurtenissen 
in een verhaal in de juiste volgorde zetten. Het is 
dan heel normaal dat je veel moet nadenken en je 
moet concentreren om de antwoorden te vinden. 
Het is ook heel normaal als het je niet lukt om alle 
opdrachten te maken. Het is het beste wanneer je 
rustig en geconcentreerd werkt.

Het is belangrijk dat je tijdens de test niet praat.  
Om deze intelligentietest te kunnen maken, hoef  
je ook niet te praten - het maakt niet uit waar je  
vandaan komt of welke taal je spreekt. Alle  
opdrachten worden met afbeeldingen verduidelijkt 
en als je antwoord wil geven, gebruik je je handen.  
Je hoeft dus niet bang te zijn dat je de test niet  
begrijpt omdat je een andere taal spreekt.

Deelname aan deze intelligentietest is vrijwillig.  
Als je het niet wilt, hoef je hem niet te doen. Maar 
deze test helpt je wel om de beste begeleiding en 
hulp te vinden. Daarom is het beslist de moeite 
waard deze test zorgvuldig te maken en je best  
te doen.


