
Borderline Intellectual Function 
 

 

Toelichting: Borderline Intellectual Functioning is op zichzelf geen bestaande 

pathologie, maar kan dat wel worden als de cognitieve ontwikkeling verder verzwakt 

door een psychische stoornis of ernstige spanningen in de leefomgeving van het kind. 

Er is sprake van een Borderline Intellectual Functioning wanneer kinderen en 

adolescenten bij een intelligentietest ongeveer tussen 71 en 85 scoren. 

Er is een sterke samenhang tussen de emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Zo 

kunnen emotionele problemen of stoornissen de intelligentie ontwikkeling belemmeren 

en andersom, cognitieve problemen of stoornissen kunnen een risico vormen voor de 

persoonlijkheidsontwikkeling van kind en adolescent. 

Soms hebben kinderen met een Borderline Intellectual Functioning moeite met het in 

onder ogen zien en verwerken van interne en externe conflicten waardoor het kind een 

zekere instabiliteit kan laten zien, in het bijzonder wanneer het geconfronteerd wordt 

met extern druk. 

Een ander risico is het verslechteren van het cognitief functioneren. Deze kinderen zijn 

sterk gevoelig voor de kwaliteit van hun omgeving. Een zwak stimulerende omgeving 

kan leiden tot verder verzwakking van het cognitief functioneren van het kind. 

Het komt vaak voor dat deze kinderen leerproblemen vertonen die ook sterk beïnvloed 

worden door minder adequate emoties en gedragingen. 

Stimulerende interventie en ondersteuning is nodig voor een verder optimale 

ontwikkeling van het kind. Hierin is fundamenteel dat het kind zelf in het nut van de 

inspanning gelooft en er actief aan deel neemt. In het basisonderwijs is systematisch 

ondersteunen bij schoolwerk gewenst door uitleg, het kind te laten vertellen wat de 

bedoeling is en hoe het een en ander gaat aanpakken. Bij twijfelen of fouten, dient het 

kind gestimuleerd te worden hardop te redeneren en de fout zelf, eventueel met extra 

hulp, te ontdekken (reflecterend). Veel aandacht moet ook gaan naar het helpen 

organiseren en structureren van schoolwerk en activiteiten. Ouders worden geadviseerd 

veel met het kind te spelen en gebruik te maken van spelletjes die het geheugen, het 

nadenken en het organiseren stimuleren. Boeken lezen en activiteiten met een cultureel 

karakter hebben een therapeutisch stimulerend en rustgevend effect. De motivatie van 

het kind en zijn inzicht in het nut van zijn inspanning blijven van doorslaggevend 

belang. 

Het geregeld raadplegen van een kinderpsycholoog/-psychiater is zeker aan te raden, 

ook omdat het voor het handhaven van de diagnose noodzakelijk is dat over een lange 

periode wordt onderzocht.  
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