Breng cognitieve
capaciteiten in beeld met
ons intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek
BRUSSENCURSUS
Praktijk Ad Astra biedt particulier intelligentieonderzoek aan om de cognitieve
capaciteiten van een kind in kaart te brengen. Dit kan inzicht en houvast geven
voor zowel ouders als school.

WAAROM ONDERZOEKEN?

WERKWIJZE

Als ouder kun je soms voor complexe vragen
komen te staan die te maken hebben met de
ontwikkeling van je kind. Kinderen die sneller
nieuwe dingen opnemen dan andere kinderen,
een vermoeden van hoogbegaafdheid of
bepaalde verschillen in het gedrag tussen
school en thuis. Een intelligentieonderzoek
meet de cognitieve capaciteiten van een kind
en kan uitkomst bieden

Voorafgaand aan het onderzoek wordt er een
intakegesprek gepland. Dit intakegesprek kan
telefonisch of persoonlijk plaatsvinden. De
afname van het intelligentieonderzoek duurt
doorgaans zo’n 2 tot 3 uur. Na de afname wordt
er een onderzoeksrapport geschreven en zal er
een adviesgesprek volgen waarin de resultaten
zullen worden toegelicht. Het adviesgesprek
kan tevens telefonisch of in persoon, afgestemd
op de behoeften van ouders en het kind.

WISC-V INTELLIGENTIEONDERZOEK
Bij Praktijk Ad Astra werken we middels de
WISC-V, de Wechsler Intelligence Scales for
Children. Dit is het meest gebruikte en meest
up-to-date
intelligentieonderzoek
van
Nederland en is geschikt voor kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 16 jaar. Er wordt gekeken
naar de sterke en de zwakkere kanten van het
intelligentieprofiel van een kind.
Het intelligentieonderzoek wordt afgenomen
op basis van 10 primaire tests. Er wordt onder
andere getoetst op:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Blokpatronen
Overeenkomsten
Matrix redeneren
Cijferreeksen
Symbool Substitutie Coderen
Woordenschat
Gewichten
Figuur samenstellen
Plaatjesreeksen
Symbool zoeken

TARIEVEN
Het intelligentieonderzoek is op particuliere
basis. Specifieke wensen en behoeften worden
telefonisch met u besproken. Wij stellen u
tijdens het gesprek dan ook graag op de hoogte
van onze actuele tarieven. Voor meer
informatie over Praktijk Ad Astra en onze
andere diensten verwijzen we u graag naar
onze website.

Meer informatie?
Naast het afnemen van intelligentieonderzoeken heeft Praktijk Ad Astra nog
meer aanbod, zoals diverse onderzoeken op
gebied van autisme, AHDH, angst en
depressie. Na het afnemen van het
betreffende
onderzoek
bieden
we
persoonlijke begeleiding op maat.
Neem vrijblijvend contact met ons op. We
zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag.
T 0182 – 526800
E info@adastra.nl
W www.praktijkadastra.nl
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