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leven &cetera I Q-tests

Vloeibaar testen

Bij sollicitaties en opleidingen: IQ-tests duiken overal op.

Wat zijn die metingen van intelligentie waard?

‘Wie niet oefent voor een test is dom.’
tekst Pieter Kottman beeld Rhonald Blommestijn

· Komende woensdag is hij er weer: de

Nationale IQ-test bij BNN op Nederland 1

(20.30 tot 22.50 uur). Bekende Nederlan-

ders en kijkers geven zich bloot en testen

hun intelligentie. Dit jaar ook met hulp

van iPad, smartphone of computer.

· IQ-tests worden al heel lang toegepast.

In de jaren dertig van de vorige eeuw

ontwierp de Amerikaanse psycholoog

David Wechsler twee tests; één voor

kinderen, de Wechsler Intelligence Scale

for Children, doorgaaans ‘de Wisc’

genoemd, en één voor volwassenen,

de Wechsler Adult Intelligence Scale,

‘de Wais’.

· Een andere klassieker is ‘de Raven’,

de eerste ‘figurale’, non-verbale test,

bestaand uit aan te vullen reeksen figuren

en ontworpen door J.C. Raven in 1936.

Wechsler tests zijn nog steeds de meest

gebruikte in Nederland.

· Enkele voorbeelden van vragen die in

een IQ-test kunnen voorkomen:

Welk cijfer volgt logischerwijs op de

reeks: 4 - 6 - 9 - 6 - 14 - 6 - ...

Welk woord is het meest tegengesteld in

betekenis aan het woord ‘stoer’?

Laf, stijfsel, sterk, verlegen of mannelijk.

IQ-tests zijn populair

H
enk Laarman, ook bekend als klok-

kenluider in een fraudekwestie op

het ministerie van Verkeer, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer,

werkt sinds vier jaar ‘tot volle tevredenheid’ bij de

belastingdienst. Hij dwong zijn aanstelling in

2005 af via de bestuursrechter. Hij toonde met suc-

ces aan slachtoffer te zijn geworden van een IQ-test.

Zijn geval is in Groningen lesmateriaal gewor-

den aan de faculteit van geesteswetenschappen.

Niet alleen was de gebruikte zogeheten Braintest

door de Commissie Testaangelegenheden Neder-

land (Cotan) als onvoldoende betrouwbaar beoor-

deeld, ook had Laarman niet louter op grond van de

uitslag van een IQ-test afgewezen mogen worden.

Met het geval-Laarman zitten we in het hart van

de wereld van de IQ-test. Hoe betrouwbaar zijn

deze tests? Wie bepaalt dat? Hoe worden ze

gebruikt en door wie?

Om toch nog even bij de rechtszaak te blijven:

Peter Tellegen, universitair docent testontwikke-

ling aan de Rijksuniversiteit Groningen en zelf

ontwerper van drie veel gebruikte tests, was er

‘zeer blij’ mee. „Er zou door geteste personen veel

meer naar de rechter gestapt moeten worden. Er

worden veelal ingrijpende besluiten over hem of

haar genomen op basis van een test en daar is veel

tegen te zeggen. Van alle psychodiagnostische tests

is de IQ-test weliswaar de beste en betrouwbaarste

die er is, maar het blijft niet meer dan een hulpmid-

del. Ja, een middeltje, een element dat kan meewe-

gen in de beoordeling van een persoon. Iedereen

zou zich bewust moeten zijn van de beperkingen,

maar dat is helaas niet zo.”

Eerst een misverstand de wereld uit: er is niet één

standaard IQ-test. Sterker, er is een wildgroei aan

tests – Arne Evers constateert het met spijt. Hij is

coördinator testbeoordelingen van de Cotan,

onderdeel van het Nederlands Instituut van Psy-

chologen (NIP). Zijn commissie beoordeelde zo’n

zeshonderd tests. Die worden door testontwikke-

laars vrijwillig aan de commissie voorgelegd, er is

geen wettelijke verplichting en een beoordeling

door Cotan is ook geen keurmerk. Evers: „Wi j

geven slechts een kwaliteitsoordeel. Meer kunnen

we ook niet. De commissie wordt bemand door

achttien vrijwilligers uit het veld, die dit werk

naast hun normale baan doen.”

Tests worden afgenomen ten behoeve van, grof-

weg, drie sectoren: de gezondheidszorg (diagnos-

tiek), het onderwijs (niveaubepaling voor vervolg-

opleiding) en het bedrijfsleven en de overheid (bij

sollicitaties). Keuze, gebruik en toepassing van

tests zijn wettelijk niet gereguleerd. Maar volgens

Evers houden de gezondheidszorg en het onder-

wijs zich ‘over het algemeen’ aan de richtlijnen en

adviezen van de Cotan. „Dat zijn gesubsidieerde

sectoren en daar gelden onze richtlijnen als voor-

waarden voor toekenning van de subsidie. Wij vin-

den bijvoorbeeld dat een gediplomeerd psycho-

loog de test dient af te nemen. Zelfs de allerbeste

test kan in handen van een ondeskundige gebrui-

ker onbetrouwbaar worden.”

Evers noemt de IQ-test „de beste voorspeller van

cognitieve prestaties”. Teije de Vos, oud-onderwij-

zer, orthopedagoog en ontwerper van zogeheten

‘c u m u l a t i e t e s t e n’ voor het basisonderwijs, is het

eens met Evers maar zegt: „Het oordeel van de leer-

kracht is verreweg het belangrijkste. Een test is

slechts een momentopname en dient hooguit ter

bevestiging van wat de leerkracht eigenlijk al weet.”

D
e tests van De Vos, die zowel intelligentie

als vaardigheden toetsen, worden op vrij-

wel iedere basisschool gebruikt, toch zegt

ook hij: „Dat hele testcircus is kwalijk, net als de rol

van de Onderwijsinspectie daarin. De inspectie sti-

muleert de testcultuur, omdat zij cijfers wil zien.

Die vergemakkelijken het toezicht natuurlijk aan- ›
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zienlijk, maar de werkelijkheid is veel complexer.

Met de resultaten van individuele IQ-tests en klas-

sikale Citotoetsen is een goed advies samen te stel-

len. Punt. Daar zou het moeten stoppen. Maar wat

doet de school, onder druk van ‘te lage’ cijfers? Ze

pasthet onderwijsaanaan deCitotoets.Zo wordtde

wereld op z’n kop gezet. In plaats van met de toets te

checken of het je gelukt is te doen wat je van plan was

te doen, wordt de toets het doel. He-le-maal fout.”

Jan-Willem Swane, voorlichter van de Onder-

wijsinspectie vindt het „logisch dat scholen zich

verantwoorden aan de hand van cijfers”. Maar kan

het niet zo zijn dat op de ene school slimmere leer-

lingen zitten dan op de andere? „Wij kijken naar de

resultaten over een periode van drie jaar, uitgemid-

deld dus. Zo zeven we de fluctuaties door presta-

ties van individuele leerlingen eruit.”

Maar de schoolcarrière van individuele leerlin-

gen kan wel degelijk bepaald worden door IQ-

tests. Wie onder de 70 punten scoort (100 is het

gemiddelde) kan niet naar normaal onderwijs. De

grens die de Regionale Expertise Centra (Rec) stel-

len is ‘h a r d’, tot misnoegen van veel betrokkenen.

Yaron Kaldenbach is kinder- en jeugdpsycholoog

en IQ-deskundige in de geestelijke gezondheids-

zorg (GGZ). Hij formuleert het zo: „Een IQ-test

heeft absoluut waarde maar geen absolute waarde.

Scores zijn afhankelijk van omstandigheden en

daarom is ‘slagboomdiagnostiek’  – het stellen van

absolute grenzen op basis van een enkel getal – erg

onwenselijk. De uitslag moet slechts één van de

elementen zijn waarop men een oordeel of advies

baseert. Anderzijds kan een test zeer nuttig zijn. Ik

had laatst een jongen die niet mee kon komen op

school en gedragsproblemen toonde. Hij bleek

hoogbegaafd te zijn en zich om die reden te verve-

len in de klas. Hij heeft een klas overgeslagen en het

gaat nu uitstekend met hem.”

N
iet alleen in het onderwijs kan een IQ-

test bepalend zijn. In het bedrijfsleven

waar beunhazerij van ‘assessment ’-

bureaus vaker voorkomt dan in het onderwijs en de

zorg, maken of breken IQ-tests net zo goed carriè-

res. Psycholoog Wim Bloemers schreef over die

testpraktijk verschillende boeken, waaronder Het

psychologisch onderzoek, inmiddels bijna klassiek

want de dertigste druk kwam zojuist uit. Het is een

‘oefenboek’ voor wie onderworpen wordt aan een

psychologisch onderzoek, waaronder IQ tests, in

het kader van een sollicitatie. Dat zijn volgens

Bloemers een half miljoen mensen per jaar. Dat is

tevens een indicatie van de geldstromen die in de

‘testindustrie’ omgaan. „De business is ingestort

door de crisis maar trekt nu weer aan.”

Bloemers, zelf werkzaam aan de Open Universi-

teit: „Verreweg de allerbelangrijkste indicator voor

succes is intelligentie. Het is de beste voorspeller

van arbeidsprestaties, meer dan integriteit, meer

dan vlijt, meer dan motivatie of zorgvuldigheid.

Intelligentie bepaalt of men kan omgaan met com-

plexiteit en de wereld wordt steeds complexer. Het

is dus logisch dat men het IQ test, overigens bij vol-

wassenen niet in punten uitgedrukt maar in

niveau: HBO-niveau bijvoorbeeld.”

Bloemers is zelf geen voorstander van testen

(„vlees keuren”), maar kan de waarde van de IQ-

test („de meest valide van alle tests”) niet ontken-

nen. Hoewel ook hij benadrukt dat de uitslag ‘een

indicator te midden van andere’ is, ziet hij geen

alternatief. Zijn advies is: oefenen. Tests zijn niet

vrijelijk beschikbaar, omdat ze dan waardeloos

142 Mark Huizinga 2 010

137 Rob Oudkerk 20 02

136 Diederik Samsom 20 08

135 Rob Kamphues 20 02

132 Bert Bakker 20 06

131 Harold Zwart 20 04

127 Kluun 2 010

127 Chris Zegers 20 04

126 Joris Linssen 20 06

123 Esmaa Alariachi 20 07

123 Jaap Amesz 20 08

123 DJ Isis 20 08

123 Rick Nieman 20 03

122 Roland Koopman 20 09

121 Arie Koomen 2 010

121 Bert van Leeuwen 20 07

121 Saar Koningsberger 20 09

120 Sofie van den Enk 2 010

120 Frans Timmermans 2 010

120 Charly Luske 20 09

120 Martine Prenen 20 06

119 Armin van Buuren 20 07

119 Chris Tates 20 07

119 Manuel Venderbos 20 09

119 Prem Radakishun 20 06

118 Ellen van Langen 20 02

118 Lauretta Gerards 20 09

117 Don Diablo 20 07

117 Hugo Metsers III 20 07

117 Huub Stapel 20 09

11 6 Henkjan Smits 20 04

11 6 Horace Cohen 20 06

11 5 Dennis van der Geest 20 05

Een IQ-score van 90 à 110 geldt

als ge m i d d e l d . Circa 50 procent

van de Nederlanders heeft deze

score. 130 of hoger telt als hoog-

b e ga a f d (2 procent). 80 à 89

duidt op een minder dan gemid-

deld IQ (15 procent) en beneden

de 80 zou zwak begaafd zijn (2

procent). Zo scoorden BN’ers in

de BNN-tests in 2001-2010 (rood:

de score, zwart: het jaar):

Bekende Nederlanders en hun scores in de Nationale IQ-tests 2001-2010
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‘De IQ-test is weliswaar de beste psychodiagnostische

test die er is, maar het blijft een hulpmiddel’

worden, maar iedereen kent de ‘x staat tot y als a

staat tot...?’-formule, de reeksen figuren die aan-

gevuld moeten worden aan de hand van patroon-

herkenning, de cijferreeksen. Het internet wemelt

van de oefensites. Bloemers: „Wie niet oefent voor

een test, is dom. Je wordt van oefenen niet slim-

mer, maar je kunt wel je resultaat opschroeven.”

Maar wat is die doorslaggevende intelligentie

eigenlijk? Iedereen heeft wel een idee erover, maar

het is een veranderlijk, ‘vloeibaar ’ v e r s ch ij n s e l .

Vroeger vormde het vermogen abstract te redene-

ren de kern van iemands intelligentie, nu omvat

het begrip veel meer.

Harrie Vorst is wetenschappelijk medewerker

aan de Universiteit van Amsterdam en ontwerper

van drie tests voor kinderen en scholieren. „Ke n n i s

is er nu onderdeel van: als iemand slim is, heeft hij

kennis en gebruikt hij die. Geheugen hoort er ook

bij. Maar muzikaliteit en lichaamsvaardigheden

evenzeer. De vijftig topspelers van de wereld, in

tennis of tafeltennis bijvoorbeeld, zijn waanzinnig

veel intelligenter dan de gemiddelde mens.”

V
olgens Vorst speelt niet alleen motoriek,

„aangestuurd door de hersenen”, een rol

bij hun prestaties, maar ook tactiek, gevoel

voor details, ruimtelijk inzicht. „Zelfs kracht is een

vorm van intelligentie, niet bij een bodybuilder,

maar wel bij een discuswerper of een danser die zijn

partner moet liften. Overigens gaan die vaardighe-

den altijd ten koste van andere. Wie veel sport,

krijgt een sporthoofd. Wat veel gebruikt wordt,

wordt groter, wat niet gebruikt wordt, sterft af.

Iemand die langdurig bedlegerig geweest is, moet

niet alleen weer aan spierkracht terugwinnen maar

ook letterlijk opnieuw leren lopen, in zijn hoofd.”

Intelligentie is een absoluut gegeven, volgens

Vorst, in de zin dat het de beste voorspeller is van

levensloop, baan, opleiding. Hij noemt tests zelfs

„een superieur middel”. Maar tegelijkertijd zegt

hij: „Vroeger was onze intelligentie stabiel, omdat

ons leven dat was.Nu vliegen we de wereld rond, we

doen aan jobhopping. Na de oorlog is de intelligen-

tie in de westerse wereld met sprongen omhoog

gegaan. Die almaar toenemende algemene intelli-

gentie, het zogeheten Flynneffect, is gelieerd aan

betere voeding en aan onze spelcultuur. Wij hebben

de tijd om te spelen, creatief te zijn. Een non-verba-

le test kun je aan Malinezen voorleggen – zoals

Amerikaanse onderzoekers doen, wat ik ze zeer

kwalijk neem – maar zij hebben geen tijd gehad om

te spelen en dat beïnvloedt het resultaat.”

Vorst ziet aan deze toestand wel een eind

komen. „We verwachten dat het voedselprobleem

in Afrika opgelost gaat worden. Mensen zullen

minder hoeven ploeteren en krijgen meer vrije

tijd. Daar en in China en India en verwante opko-

mende landen gaat een reusachtig Flynn-effect

optreden. Al die volkeren worden onze compag-

nons of, zo men wil, onze concurrenten.” ‹

11 5 Maurice de Hond 20 05

11 4 Rosalie van Breemen 20 08

11 3 Esther Vergeer 20 06

11 3 Jochem van Gelder 20 03

11 2 Olav Mol 20 08

11 2 Esther Duller 20 06

11 2 Yvon Jaspers 20 02

111 Gürkan Küçüksentürk 2 010

111 Mariko Peters 20 09

111 Winston Gerschtanowitz 20 04

10 9 Ernst-Paul Hasselbach 20 05

10 9 Sjoerd Pleijsier 20 01

10 8 Sylvana Simons 20 02

10 7 Bart Spring in 't Veld 20 01

10 7 Katarina Justic 2 010

10 5 Jan Douwe Kroeske 20 08

10 4 Co Stompé 20 04

10 4 Kas van Iersel 20 01

10 4 Sander Foppele 20 03

10 3 Daphne Bunskoek 20 01

101 Hanny Veerkamp 20 06

10 0 Adam Curry 20 03

10 0 Willibrord Frequin 20 01

98 Gijs Scholten van Aschat 20 04

98 Liesbeth Kamerling 20 04

96 Marian Mudder 20 04

96 Patty Brard 20 03

96 Jody Bernal 20 08

95 Bart Chabot 20 01

95 Sjoukje Smit 20 01

94 Catherine Keyl 20 04

94 Winny de Jong 20 03

93 Sandra Reemer 20 01

92 Marga Bult 20 01

90 Sugar Lee Hooper 20 01

89 Viola Holt 20 07

87 René van de Kerkhof 20 05

83 Willy van de Kerkhof 20 05

82 Def Rhymz 20 03

81 Regilio Tuur 20 02

78 Tatjana Simic 20 03

77 Kelly van der Veer 20 05

75 Sandy (orang-oetan) 20 06

52 Bonnie St. Claire 20 07


