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Voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze uitstromen naar het Praktijkonderwijs is een IQ test 
verplicht. Een goede non-verbale test is de WNV (Wechsler Non Verbal). Deze test is de minst 
cultuurgebonden test van dit moment.

Soms bestaat er twijfel bij leerlingen en kan een IQ test helpen te bepalen wat je van een leerling 
kunt verwachten.
Voorbeeld: bij een leerling die in het land van herkomst nooit onderwijs heeft gevolgd, maar nu wel 
flinke sprongen maakt, kan het handig zijn om te weten wat het IQ is. Daarna kun je beter bepalen 
wat je kunt vragen van zo’n leerling en welke vorm van onderwijs goed bij die leerling past. Een 
mogelijkheid kan dan zijn om nog een periode te verlengen in de taalklas zodat de leerling de 
vereiste resultaten behaalt voor de vorm van VO die bij hem past. Als dat qua leeftijd niet mogelijk 
is, dan kun je met een VO school in gesprek gaan om te zien wat zij voor mogelijkheden hebben 
om deze leerling met potentie maar nog wel een achterstand, op te vangen. Andersom kan ook, 
als de leerling laag uit de IQ test komt, dan weet je dat je de leerling zeker niet te hoog moet laten 
uitstromen.
Ander voorbeeld: Een leerling laat zien dat hij de stof snel oppakt, maar heeft een zwakke 
werkhouding waardoor hij naar jouw idee te weinig voortgang maakt. De leerling heeft veel 
meegemaakt en mogelijk zit dat hem dwars. Om zekerheid te krijgen dat jouw gevoel klopt wat 
betreft zijn potentie, kan een non verbale IQ test heel handig zijn. 

Leerlingen alleen op grond van hun IQ uit laten stromen naar een bepaalde vorm van VO, terwijl er 
nog wel een flinke achterstand bestaat, is niet verstandig. Uiteraard is het een ander verhaal als de 
VO school een didactisch sterk ondersteuningsnetwerk heeft om deze leerling verder te laten 
groeien. 


