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Marc is een jongen met complexe 
problemen. Om de juiste onder-
steuning te krijgen, wil zijn omgeving 
weten wat zijn intelligentieniveau 
is. Bij Pluryn kan hij een IQ-test 
doen. Voordeel voor Marc: hij hoeft 
niet lang te wachten op een uit- 
nodiging voor die test. Zo krijgt hij 
eerder de ondersteuning die bij 
hem past.

In deze folder lees je meer over  

intelligentietesten. Wat zijn dat voor 

testen? Wie kan eraan meedoen en 

hoe werkt het?

We bieden de informatie ook  

als gesproken folder (film) aan.  

Bekijk de film op www.pluryn.nl  

bij ‘Over Pluryn’ en dan  

‘films en folders’.



Wat zijn  
intelligentietesten?
Een intelligentietest maakt duidelijk wat iemand goed 

kan. Maar ook waar mensen tegenaan lopen in het 

dagelijks leven. Een andere naam is IQ-test. IQ betekent 

Intelligentie Quotiënt: wie een hoger IQ heeft, kan 

meestal beter leren. Maar mensen met een lager IQ 

kunnen andere dingen misschien weer beter. Met  

de uitslag kun je zien of je ondersteuning nodig hebt.  

En welke hulpverlening dan het best bij je past.

Wie kan meedoen?
Iedereen kan in aanmerking komen voor een  

intelligentietest. Een test is bijvoorbeeld nodig als:

•  er twijfel is over eerdere testen

•  er nooit eerder een intelligentietest is afgenomen

•  of als dat langer dan twee jaar geleden is





Pluryn gebruikt twee  
soorten testen:
•  de WISC-III voor kinderen en  

jongeren van 6 t/m 16 jaar;

•  de WAIS-IV voor jongeren en  

volwassenen vanaf 16 jaar.

De WISC-III is de meest gebruikte 

intelligentietest in Nederland voor 

kinderen en jongeren. Het is een 

afkorting voor ‘Wechsler Intelligence 

Scale for Children.’ Het onderzoek 

bestaat uit 13 kleinere testjes. Sommige 

taken testen hoe goed iemand is in taal. 

Andere taken zijn meer doe-taken en 

meten het ruimtelijk inzicht. De taken 

worden steeds moeilijker. Hoe lang kan 

het kind of de jongere meekomen en 

wanneer wordt het te moeilijk? 

WAIS-IV is een intelligentietest voor 

jongeren en volwassen vanaf 16 jaar.  

Het is een afkorting voor ‘Wechsler  

Adult Intelligence Scale.’ Het onderzoek 

bestaat uit 16 kleinere testjes. Ze testen 

onder andere jouw taalkennis en 

ruimtelijk inzicht. 



Waar zijn de testen?
Je kunt op verschillende plekken mee-

doen aan testen. Het onderzoek duurt 

twee tot drie uur. Ouders hoeven niet 

aanwezig te zijn bij de afname. Je doet 

een test altijd alleen met een medewerker. 

De medewerkers die de test afnemen, 

zijn daarvoor opgeleid.

Kosten
Aan het onderzoek zijn kosten verbonden. 

Soms betaalt de verwijzer die, soms 

komen die kosten voor rekening van de 

aanmelder. Het klantenbureau van Pluryn 

kan je hierover meer vertellen.

Wat gebeurt er na de test?
Na de afname van de test krijg je een 

verslag. Als dat gewenst is, komt er 

binnen een werkweek een gesprek over 

de uitslag. Kinderen en jongeren ouder 

dan 12 jaar kunnen bij dit gesprek 

aanwezig zijn. De test maakt duidelijk  

of Pluryn passende ondersteuning kan 

geven. Blijkt uit de test dat je toch beter 

op een andere plek ondersteuning kan 

krijgen? Dan zullen de medewerkers je  

zo zorgvuldig mogelijk doorverwijzen.



Samengevat

Wat is een intelligentie-test? 
En wat heb je eraan? 
Een ander woord is IQ-test. 
Een IQ-test meet je manier van denken. 
Heb je een hoger IQ?  
Dan kan je meestal goed leren.

Pluryn neemt zelf IQ-testen af. 
Het onderzoek duurt 2 tot 3 uur. 
Iedereen mag meedoen. 
Het maakt niet uit hoe oud je bent. 
Je krijgt zelf de uitslag. 
Is Pluryn het goede adres voor hulp? 
De test maakt dat duidelijk. 
Anders zoeken we een juiste plek voor jou!



32
05
-P
LI
T0
42
0C
03
7

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

www.pluryn.nl

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl


