Zorg voor leerlingen,
daar draait het om!

Capaciteitenonderzoek

Beste intern begeleiders en schooldirecteuren,
In deze folder presenteren we u onze nieuwste ontwikkelingen voor
onderzoek en begeleiding van leerlingen . OnderwijsAdvies blijft in
beweging, we passen de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen toe
in onze onderzoeken en de begeleiding van kinderen op het
basisonderwijs.
Concurrerend tarief
Voor sommige onderzoeken hebben we een tarief vastgesteld. Voor de
meeste trajecten voor onderzoek en/of behandeling wordt samen met u
bekeken wat nodig is en wordt de prijs met u afgesproken. We werken
met een uurtarief van € 86,- voor onderzoek en begeleiding van
individuele kinderen aangescherpt en hanteren nu het tarief per uur.
Verschillende intelligentieonderzoeken

Er zijn diverse intelligentietests op de markt die geschikt zijn voor
verschillende leeftijden, doelen en doelgroepen. De volgende
onderzoeken zijn mogelijk bij OnderwijsAdvies:


Uitgebreide intelligentietests
Deze tests meten een breed spectrum aan cognitieve
mogelijkheden en zijn bruikbaar wanneer er naast een indicatie
van het totale IQ ook informatie gewenst is over de samenstelling
van de intelligentie met een sterkte/zwakte-profiel van de
cognitieve vaardigheden.



Non verbale intelligentietests
Deze tests meten de non-verbale, niet-talige vermogens. Deze
tests hebben het voordeel dat ze een goede indicatie van de
intelligentie geven zonder dat er veel gebruik van taal gemaakt
moet worden tijdens de afname. Deze tests worden met name
gebruikt bij kinderen die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende
machtig zijn en/of taalontwikkelingsproblemen hebben.



Het intelligentieonderzoek volgens het CHC-model
De meest gebruikte intelligentietests in Nederland meten een
beperkt aantal cognitieve vaardigheden. Bij een
intelligentieonderzoek met het CHC model wordt het standaard
intelligentieonderzoek (bijvoorbeeld de WISC-IIINL/WPPSI-NL)
aangevuld met subtests uit andere tests, waardoor er een
vollediger beeld ontstaat van de sterke en zwakke cognitieve
vaardigheden van een kind (cognitief vaardigheidsprofiel).
Hierdoor kunnen zeer handelingsgerichte adviezen worden
gegeven voor begeleiding in de klas. Intussen is de WISC-V
uitgekomen en gaan we deze test stapsgewijs invoeren. In deze
versie is het CHC intelligentieonderzoek opgenomen.



IQ onderzoek in één dag
Soms is snel een IQ bepaling nodig. In dat geval kan een verkort
IQ onderzoek worden afgenomen waarbij aan het eind van de dag
de uitslag bekend is. Het verslag is direct klaar en kan besproken
of opgestuurd worden. Als u een nagesprek wilt kan dit ook op die
dag plaatsvinden.

Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek. Globaal zijn er drie
mogelijkheden:
1. Afname van een intelligentietest (verschillende testen aanwezig).
Afhankelijk van uw wensen en de afspraken die met u gemaakt
zijn over de test varieert de prijs tussen de € 473,- en € 637,50*
2. IQ onderzoek met behulp van CHC-model waarbij ook altijd een IQ
met de WISC-III of WPPSI-III wordt bepaald. Kosten € 860,-*
3. IQ onderzoek in één dag kost € 473,-*
*De bedragen zijn exclusief reiskosten.

Aanmeldingsprocedure
Als u een intelligentieonderzoek wilt laten uitvoeren kunt u (telefonisch)
contact met ons opnemen. De diverse onderzoeksmogelijkheden
worden met u besproken. Onze adviseur doet u een
onderzoeksvoorstel en spreekt de datum en locatie van het onderzoek
met u af.
Het onderzoek wordt uitgevoerd nadat u een opdrachtbevestiging en
toestemmingsformulier heeft ondertekend. De resultaten van het
onderzoek worden met u besproken en u ontvangt een schriftelijke
rapportage. Alleen met uw toestemming kan dit rapport eventueel aan
anderen beschikbaar gesteld worden.

Contactpersonen voor meer informatie en aanmelden
Meer informatie en/of aanmelden?
Alle informatie over leerlingonderzoek is te vinden op onze website:
www,onderwijsadvies.nl. Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt
u contact opnemen met Dorothé Kappenburg of Constance Vink
E. d.kappenburg@onderwijsadvies.nl / c.vink@onderwijsadvies.nl
T. 079 329 56 00

Locatie Gouda
Antwerpseweg 2
2803 PB Gouda
info@onderwijsadvies.nl
www.onderwijsadvies.nl
079 329 5600

