I n ter v i ew

Yaron Kaldenbach over de waarde en de

‘Een IQ-score heeft
absoluut waarde, maar
geen absolute waarde’
Yaron Kaldenbach is GZ-psycholoog en cognitief
gedragstherapeut. Hij is gespecialiseerd in
intelligentie en intelligentieonderzoek. Hij
publiceerde onder meer over de hiërarchische
analysemethode voor de WISC-III, ontwikkelde de
WISC-III Scorehulp en geeft diagnostiekcursussen
voor psychologen en orthopedagogen.

door Peep Trappenburg

‘Intelligentie is geen eenduidig
begrip. Er bestaan talloze definities.
Je kunt intelligentie omschrijven
als het vermogen van een individu om doelgericht te handelen,
rationeel te denken en effectief
met de omgeving om te gaan. Het
gaat over analytisch vermogen en
logisch redeneren, probleemoplossende vaardigheden, het vermogen om je nieuwe dingen eigen te
maken en te functioneren in een
context die bepaalde eisen aan je
stelt. Eenvoudig gezegd gaat intelligentie over wat je allemaal weet,
wat je allemaal kunt en wat je kunt
leren in een bepaalde context.’

Hoogbegaafdheid
‘Ik vind hoogbegaafdheid een lastig
begrip, omdat er geen eenduidige
criteria zijn. Ik heb zelf nog nooit
de diagnose “hoogbegaafdheid”
gesteld. Als mensen mij vragen:
“Wilt u vaststellen of mijn kind

hoogbegaafd is?”, dan zeg ik dat
ik dat niet kan, maar dat ik wel kan
meten hoe intelligent hij is. Ik spreek
liever van “zeer begaafd” als je een
IQ-score boven de 130 hebt, of van
“heel intelligent”. Niet iedereen met
een IQ van minimaal 130 is hoogbegaafd, je kunt ook hoogbegaafd
zijn met een IQ-meting onder de
130. Er zijn naast cognitieve factoren ook andere eigenschappen van
belang, zoals creativiteit, motivatie
– leergierigheid/doorzettingsvermogen – en autonomie. Juist over die
niet-IQ-gebonden kenmerken verschillen de definities en theoretische
modellen nogal. Er zijn ook mensen
die van hoogbegaafdheid spreken
als iemand op één terrein excelleert:
rekenwonders, musici zoals Mozart,
of uitvinders, bijvoorbeeld Edison.’

Intelligentieonderzoek
‘Er zijn allerlei soorten intelligentietesten. Daaraan zie je al dat het

begrip “intelligentie” niet helder
gedefinieerd is. Als het een glashelder begrip was, dan zou één test die
dat meet, volstaan. Intelligentietesten zijn gebaseerd op verschillende
theoretische modellen. Bijna alle
intelligentietesten die we in Nederland gebruiken, hebben een onderverdeling in een totaal IQ en een
aantal deel-IQ’s. Er wordt meestal
onderscheid gemaakt tussen een
talige kant en een meer handelingsgerichte kant. De verbale kant gaat
onder meer over talig kunnen redeneren, woordenschat en algemene
kennis. De non-verbale kant heeft
betrekking op bijvoorbeeld visueel
– ruimtelijk – inzicht, bedenken van
oplossingsstrategieën en overzicht.
Toch zijn er grote verschillen. Als
je bij één persoon drie verschillende intelligentietesten afneemt, dan
kunnen de hoogste en de laagste
score wel twintig punten uit elkaar
liggen. Dat is schrijnend. Op basis
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beperkingen van intelligentieonderzoek
van die ene score komt een kind in
een heel ander circuit van hulpverlening of onderwijs terecht dan met
de andere score. Het is belangrijk
om niet alleen naar de uitslag van
een intelligentietest te kijken!’

Kloof
‘Veel kinderen hebben een disharmonisch profiel. Ze zijn beduidend
beter in verbale dan in performale
taken, of andersom. Er wordt vaak
veel waarde gehecht aan een “verbaal-performaal-kloof”. Die term
suggereert dat het een diagnose
is waarvoor een verklaring gezocht
moet worden. Maar het is heel
normaal dat je sterke en zwakkere
kanten hebt. Het is eerder bijzonder als een kind overal even goed
in is. Vijftien procent van de kinderen in de normale populatie heeft
op de WISC-III een verschil tussen
het verbale en performale IQ van
ten minste negentien punten. Zo’n
disharmonisch profiel komt bij een
hoge score op een intelligentietest
vaker voor. Zeer begaafde kinderen
zijn verbaal in het algemeen sterker
dan performaal.
In de praktijk hoeft dat geen problemen te geven. Een kind op het
gymnasium met een verbaal IQ van
125 en een gemiddeld performaal
IQ kan het daar heel aardig doen.
Soms heeft zo’n kind onvoldoende overzicht en heeft hij een planningsklasje of huiswerkbegeleiding
nodig. Een kind dat verbaal sterker
is dan performaal, redt het in het
onderwijs makkelijker dan andersom. Het Nederlandse onderwijs
is heel talig ingericht. De subtest
Rekenen zit niet voor niets in de
verbale schaal. Rekenen wordt in
ons onderwijs op een talige manier
gedoceerd.
Er zijn wel risico’s bij een groot verschil tussen verbaal IQ en performaal IQ. Verbaal sterke kinderen
worden snel overschat en daardoor
overvraagd op andere terreinen.

Ze kunnen goed verhullen dat ze
minder overzicht hebben en moeite hebben met oorzaak-gevolgverbanden. Als je verbaal niet sterk
bent, begrijp je dingen die om je
heen gebeuren vaak niet goed. Je
kunt jezelf minder goed verstaanbaar maken in die talige wereld.
Dat kan problemen geven.’

Pret-IQ
‘Diagnostisch onderzoek kost veel
tijd en geld, het kind moet een
dagdeel verzuimen van school en
tweeënhalf uur lang hard werken,
ouders moeten vrij nemen. Dat is
een forse investering. Net als bij
onderzoek van de huisarts of specialist moet er een goede reden zijn
om intelligentieonderzoek te doen.
Een “pret-echo” laat je maken
omdat je het leuk vindt, ik ben geen
voorstander van een “pret-IQ”.
Intelligentieonderzoek doe je omdat
je het functioneren van het kind in
de afgelopen periode wilt verklaren: waarom gaat het niet goed op

school? Wordt hij overvraagd, zit hij
niet lekker in zijn vel of zijn er andere dingen die een rol spelen? Of je
wilt het functioneren van het kind
voor de komende periode voorspellen: welke vorm van middelbaar
onderwijs past bij dit kind, naar
welk circuit van hulpverlening moet
hij? Een intelligentieonderzoek is
ook nuttig als je het idee hebt dat
een kind structureel in een niet
goed afgestemde omgeving zit. Zit
er meer in het kind dan uit zijn prestaties blijkt? Is hij misschien hoog-

begaafd? Als je intelligentieonderzoek wilt doen, moet je je afvragen
voor welk probleem dit een oplossing biedt. Als een kind op school
goed functioneert, bijzonder slim is
en goed meekomt met de lesstof,
is het leuk om te weten wat het IQ
is. Maar het is geen reden voor een
onderzoek. Als een kind een groep

heeft overgeslagen, verrijkingsstof
en plusklasjes onvoldoende uitdaging bieden en je twijfelt of een
kind niet beter op zijn plaats zou
zijn op het Leonardo-onderwijs,
dan kan een intelligentieonderzoek
wel iets toevoegen.’

Betrouwbaarheid
‘Een IQ-score is geen hard cijfer.
Zo’n cijfer kan door allerlei zaken
beïnvloed worden. Binnen de
gestelde tijd net een tekentje meer
of minder afgehandeld hebben op
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een subtest. Een dag eerder of later
getest zijn kan een aantal punten
schelen. De scores zijn vaak gebaseerd op normgroepen per drie
maanden leeftijdsverschil, afhankelijk van welke test je gebruikt. Als je
net in de jongere groep valt, wordt
er soepeler gerekend.
Eén punt verschil op een IQ-test is
geen echt verschil. Een IQ-score is
de “schatting van de dag”. Ach-

greerd worden met de informatie
van ouders, leerkrachten en andere
stukken in het dossier.’

Onderpresteren
‘Zeer begaafde kinderen kunnen
onderpresteren binnen het onderwijs en tijdens een testsituatie. Ze
hebben geleerd dat hun antwoorden niet gewaardeerd worden, of
hun antwoorden zijn zo goed en

zijn primaire kleuren die zich laten
mengen tot paars” of “Ze zitten
naast elkaar in het spectrum als je
door een prisma kijkt.” Dan mag je
zeggen: “Als je zegt dat het allebei
kleuren zijn, is het ook al goed.”
Een testleider moet zo min mogelijk
directief zijn. Het antwoord moet
uit het kind komen. Als ik merk dat
het kind het antwoord weet maar
op een ander denkspoor zit, dan
stimuleer ik wel. Uiteindelijk moet
de uitslag een beeld geven van
wat het kind kan. Sommige kinderen gaan beter scoren naarmate
de test moeilijker wordt. Het kan
zijn dat een kind de eerste vragen
zo makkelijk vindt, dat hij zich niet
serieus genomen voelt. Op basis
van je eigen indruk en het dossier
kun je vaak wel inschatten wat een
kind ongeveer kan, hoewel je er
ook naast kunt zitten. Je moet niet
te snel genoegen nemen met een
“Ik-weet-het-niet”-antwoord.’

Geldigheidsduur

ter die score staat een interval. Dat
interval betekent: “met dit percentage van zekerheid kunnen we aangeven dat zijn werkelijke mogelijkheden binnen dit interval liggen”.
Bij de WISC-III is dat een betrouwbaarheidsinterval van vijfennegentig procent. Dat betekent dat je er
één op de twintig keer naast zit. Als
ik bij honderd kinderen de WISCIII afneem, moet ik dus vijf van de
honderd rapporten weggooien
omdat de uitslag niet klopt.
Een IQ-score moet je bezien binnen
de context. Het beeld moet geïnte-

oorspronkelijk, dat ze niet in de
handleiding van de test staan. Een
antwoord dat niet in de handleiding
staat maar wel past in de lijn van de
scoringscriteria, mag je als testleider goed rekenen. Als een kind een
heel intelligent zijspoor kiest maar
daardoor de essentie van het antwoord mist, is het fout. Ik zeg dan:
“Dat klopt, maar voor nu denk je
wat te ingewikkeld”.
Een voorbeelditem in de WISC-III is
de vraag: “Wat is de overeenkomst
tussen rood en blauw?” Een kind
zou kunnen antwoorden: “Het

‘De uitslag van een intelligentieonderzoek heeft een beperkte geldigheid. Sommige kinderen zijn als
13-jarige getest. Op basis van het
functioneren en de schoolresultaten heb je geen enkele twijfel dat
dat beeld nog klopt als ze zestien
zijn. Bij andere kinderen denk je na
een half jaar: “Is dit beeld nog wel
actueel?” Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Veranderingen in het brein, door een ongeluk
bijvoorbeeld, schoolverzuim door
ziekte. De omgeving doet te weinig
appèl op zijn mogelijkheden.
Een kind kan op de basisschool
getest worden als “zeer begaafd”,
maar in de puberteit andere interesses krijgen en het leren verwaarlozen. Het kind kan onderpresteren,
maar als dat langer duurt, moet je
je afvragen of het kind nog steeds
“zeer begaafd” is of dat zijn intelligentieniveau gedaald is. Intelligentie is niet zo stabiel als men vaak
denkt. Iemand die hoogbegaafd
is, is dat niet per se voor zijn hele
leven.’
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