
 “Intelligentie-onderzoek: het cap” -  dan wel de “IQ-test” in 

Amsterdam 
 

De feiten 
 In Amsterdam presteren elk jaar meer dan 20% van alle leerlingen van groep 8 

van het basis onderwijs zo laag dat zij niet verplicht zijn, zoals alle andere kinderen, 

deel te nemen aan de cito-eindtoets. Deze kinderen, meer dan 1.300 leerlingen,  

krijgen uitsluitend een vo-schooladvies. Op vrijwillige basis mogen zij wel deelnemen 

aan de cito-eindtoets, maar hun score wordt niet meegenomen in de berekening van 

het (cito)schoolgemiddelde: een soort prestatiescore van de desbetreffende 

basisschool. 

 

“Leerlingen met een leerachterstand van meer dan 1,5 jaar  

komen mogelijk in aanmerking voor leerwegondersteunend  

onderwijs (lwoo), bij meer dan 3 jaar leerachterstand voor  

praktijkonderwijs.”   

Bron: “Kernprocedure 2006-2007” van de Gemeente Amsterdam. 

 

De leerlingen met een leerachterstand tussen 1,5 en 3 jaar op tenminste twee 

belangrijke schoolvakken waarvan een begrijpend lezen moet zijn, kunnen dus in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning op de school voor voortgezet onderwijs. 

Die ondersteuning noemt men ‘leerwegondersteuning.’ 

De overheid stelt wel als voorwaarde dat ‘de leerachterstand verklaard wordt door een 

beperkt intelligentieniveau.’ Een ‘beperkt intelligentieniveau’ wordt door dezelfde 

overheid gedefinieerd als een ‘IQ lager dan 90’.  

 

“Voor leerlingen met een basisschooladvies praktijkonderwijs  

(pro) of vmbo + leerwegondersteuning (lwoo) geldt als  

uitgangspunt dat deze leerlingen verplicht meedoen aan een  

didactisch onderzoek en een IQ-test.”  

Bron: “Amsterdamse onderwijsresultaten in het primair  

onderwijs 2007. Gemeente Amsterdam 

 

Het onderzoek dat voor dit doel, voor deze kinderen, wordt georganiseerd heet 

‘capaciteitenonderzoek.’ Het is een groepsonderzoek van 15 kinderen tegelijk.  

 

 

Waar men in de fout gaat 
Praten over “intelligentieniveau” is vanuit wetenschappelijke overwegingen 

een grove fout. Het gaat om ‘het niveau van de intelligentie ontwikkeling.’ 

Praten over “beperkt intelligentieniveau” is vanuit wetenschappelijke 

overwegingen absoluut fout. Het gaat hier om ‘ontwikkelingsachterstand.’    

Wanneer men aangeeft dat bij een “IQ lager dan 90” sprake is van “beperkt 

intelligentieniveau” maakt men twee ernstige fouten: 

- Het statistisch gemiddelde ligt tussen 85 en 115 (twee standaard 

afwijkingen) 

- alleen onder 85 mag men als hypothese formuleren, dat bij 

schoolprestaties die duidelijk en langdurige onder het gemiddelde 

liggen, de oorzaak mogelijk een lage ontwikkelingsniveau zou 



kunnen zijn. Dat mag niet als vanzelfsprekend aangenomen worden. 

Een lineaire verklaring is allerminst wetenschappelijk te verdedigen.  

 

Kinderen die begin groep 8 al 1 ½ jaar, of veel meer, schoolachterstand hebben 

opgelopen, worden al jaren lang geconfronteerd met heel slechte prestaties en heel 

veel frustratie (teleurstelling, woede). Bij de overgrote meerderheid van deze kinderen 

is nooit degelijk onderzoek gedaan om vast te stellen wat de oorzaken hiervan zouden 

kunnen zijn. 

Wetenschappelijk onderzoek uit de VS en Nederland maakt sterk aannemelijk dat de 

meerderheid van deze kinderen lijdt onder zorgelijke emotionele, gedragsmatige of 

leerproblematiek. Deze kinderen worden daardoor al jaren sterk belemmerd in hun 

ontwikkeling, socialisatieproces en prestaties op school. De Zorgstructuur van school 

en van de stad Amsterdam heeft in hun geval gafaald.    

Daarnaast en als consequentie hiervan kunnen deze kinderen in toetssituaties, in het 

bijzonder bij groepsonderzoeken, onevenredig veel stress ervaren vergeleken met 

andere kinderen. Dat kan hun prestaties nadelig beïnvloeden. 

 

Een capaciteitenonderzoek is geen intelligentie onderzoek. Het voldoet niet aan de 

eisen die internationaal vanuit wetenschappelijke en ethische overwegingen daaraan 

gesteld worden. Een intelligentie onderzoek moet individueel zijn en er dienen meer 

onderzoeksinstrumenten gebruikt te worden dan alleen een intelligentie test. Een 

intelligentieonderzoek dient ook in een bredere onderzoeksopzet geïntegreerd te 

worden. 

Zie hierover bijvoorbeeld de handleiding van de in Nederland meest gebruikte 

intelligentietesten zoals de SON-R en de WISC-III NL. 

Tegen alle eisen voor verantwoord handelen in wordt een ‘capaciteitenonderzoek’ 

uitgevoerd dat een score produceert dat men ‘IQ’ noemt. Vervolgens wordt die “IQ-

score” gebruikt om zwaarwegende administratieve beslissingen te nemen over de 

toekomst van het kind, zonder dat dit kind of zijn/haar ouders iets in te brengen 

hebben. 

 

Wanneer een kind op het ‘capaciteitenonderzoek’ een IQ-score boven 90 behaalt, 

moet nog een aanvullend onderzoek worden gedaan “om te onderzoeken of sociaal-

emotionele problemen de oorzaak zijn van de leerachterstand.” Dat volgens de 

Gemeente Amsterdam en de schoolbesturen. 

In de praktijk is het hier bedoelde sociaal-emotioneel onderzoek niets anders dan het 

individueel invullen door het kind van twee vragenlijsten. Deze handelingen voldoen 

weer absoluut niet aan de wetenschappelijke eisen die aan een onderzoek worden 

gesteld.   

Daarnaast krijgen kinderen met even veel of veel meer schoolachterstand en een IQ-

score lager dan 90 geen sociaal-emotioneel onderzoek. Bij deze kinderen is het 

blijkbaar niet nodig om “te onderzoeken of sociaal-emotionele problemen de oorzaak 

zijn van de leerachterstand.” 

 

De overgrote meerderheid van de kinderen in groep 8 die geconfronteerd worden met 

dergelijke praktijken zijn afkomstig uit de sociaal-economisch lagere klassen. 

Wanneer sommige van hun nog lager presteren dan verwacht, proberen enkele ouders 

en scholen een echt intelligentie onderzoek te laten doen. Helaas moeten zij zelf het 

second-opinion-onderzoek bekostigen.  



Het komt erop neer dat wie een intelligentieonderzoek zelf kan betalen, dat ook zelf 

regelt, maar wie het niet kan of niet wil betalen, moet genoegen nemen met een 

groepscapaciteitenonderzoek. 

 

 

Samenvattend: 
- De kinderen die ‘een capaciteitenonderzoek’ en een ‘sociaal-emotioneel 

onderzoek’ moeten ondergaan, zoals de Gemeente Amsterdam en de 

schoolbesturen dat hebben georganiseerd, dragen al jaren een enorme 

leerachterstand met zich mee. Een groot percentage van hen gaat 

waarschijnlijk ook al jaren gebukt onder zorgelijke emotionele, gedragsmatige 

en leerproblematiek. De bestaande vormen van hulpverlening zijn bij deze 

kinderen absoluut te kort geschoten. 

 

- De onderzoeken die pretenderen zowel ‘intelligentie- als sociaal-emotioneel’ 

te onderzoeken, voldoen in het geheel niet aan de eisen die daarvoor gelden.  

 

- Het door instanties en hun werknemers niet willen hanteren van het gemiddeld 

IQ tussen 115 en 85, voortkomend uit het mathematische model dat gebruikt 

wordt om de scores van de intelligentietest te verwerken, en het versmallen 

van de ‘breedband’ naar 110 en 90 benadeelt voornamelijk kinderen uit lagere 

sociaal-economische milieus (SES) en bevoordeelt kinderen uit hogere SES’s.  

De eersten vallen sneller ‘onder het gemiddelde’, de anderen vallen sneller 

‘boven het gemiddelde.’ Zie hierover: “Handleiding SON”. 

 

- De ‘onderzoeken’ die deze kinderen moeten ondergaan zijn administratieve 

handelingen voor het selecteren en het plaatsen van kinderen in de laagst 

mogelijke vormen van voortgezet onderwijs. Het gaat hier niet om verbetering 

te brengen in de problematiek van deze kinderen, hooguit om de situatie niet 

nog meer te laten verslechteren. 

 

- De overgrote meerderheid van deze kinderen komt uit de sociaal-economisch 

laagste groepen van onze samenleving. Hun ouders beschikken vaak niet over 

de noodzakelijke kennis en vaardigheden om adequaat te interveniëren en 

hebben de financiële middelen niet om alternatieven aan hun kinderen te 

bieden. 

 

- Alle fouten die hier worden gemaakt, en dat zijn er heel veel, benadelen het 

kind. 

 

Dit zijn enkele van de redenen waarom Child Support geen ‘Capaciteitenonderzoek’ 

doet. 
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