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Diagnostiek MOVARE 
 
 
Regelmatig zien we op onze scholen leerlingen bij wie er vragen leven over het presteren op school. Laat de 
leerling passende resultaten zien, presteert hij onder, verwachten we te veel? Wat heeft de leerling nodig van 
ons, om passend te kunnen presteren en zodoende kansrijk te kunnen zijn in de verdere schoolloopbaan. 
Om duidelijkheid hierover te krijgen kan een observatie in de groep en ook een intelligentieonderzoek bij de 
leerling helpend zijn. 
Het testen van de cognitieve capaciteiten geeft inzicht in de sterke en minder sterke vaardigheden van de 
leerling, het totale intelligentieniveau. Met een intelligentieonderzoek kunnen de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van een leerling beter in kaart gebracht worden.  
Onderzoek willen we pas dan uitvoeren wanneer we alle mogelijke interventies voor deze leerling hebben 
ingezet. 
Het IQ van de leerling testen geeft inzicht in sterke en minder sterke vaardigheden van de leerling, zijn totale 
intelligentieniveau. Met een intelligentieonderzoek wordt in kaart gebracht wat voor de leerling de exacte 
onderwijsbehoeften zijn. 
Onderzoek willen we pas dan uitvoeren wanneer we alle mogelijke interventies voor deze leerling hebben 
ingezet. 
 
 
Wanneer doen we onderzoek? 
 

- De hulpvraag ligt bij school; onderwijsondersteuning niveau 1 t/m 3 is ingezet 
- De hulpvraag is gericht op het in kaart brengen van de cognitieve capaciteiten en de OOB van het kind 
- De onderwijsadviseur is betrokken geweest bij het proces en ondersteunt het onderzoek 

 
Welke onderzoeken kunnen we afnemen? 
 
Intelligentie WPPSI IV  2 j,6 mnd - 6 j,11 mnd 
     WISC V   6 j – 16 j 
      Rakit 2   4 – 12 j, 5 mnd  ; kinderen met vermoedens  
                                                                                                       van lagere cognitieve capaciteiten  
  SON – R   6 j – 40 j  ; personen die beperkt zijn in verbale  
                      communicatie 
          personen met taal- en spraak  
                    stoornissen 
          personen die weinig Nederlands  
                                                                                                       spreken 
                                                                                                       autistische personen 
 
Indien er naar aanleiding van het anamnesegesprek, de observatie in de klas of een gesprek met de 
leerkracht/intern begeleider aanvullende vragen zijn, kunnen er aanvullende vragenlijsten ingevuld worden om 
het gedrag wat beter in kaart te brengen (denk aan bijv. CBSK, NPV-J, PMT-K, CBCL/TRF). 
 
Wat is er nodig voordat we onderzoek inzetten? 
  

- Ouders betrekken bij de hulpvraag 

- CF / BF / OOB van leerling zijn in beeld 

- Onderwijsondersteuningsniveaus 1 t/m 3 zijn adequaat ingezet 

- School heeft een hulpvraag en wil de cognitieve capaciteiten in kaart brengen om zodoende 

handelingsadviezen te verkrijgen 

- Overleg met onderwijsadviseur; adviseur ondersteunt de aanvraag 
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- Invullen aanmeldingsformulier: 

• Voeg de volgende bijlagen toe: 

Notitie ParnasSys CF / BF / OOB 

LVS resultaten (niet methode gebonden) 

Handelingsplanning 

Gegevens van externen; welke externen zijn betrokken geweest? 

(bijvoorbeeld eerder psychodiagnostisch onderzoek en logopedische verslagen) 

- Ouders hebben zowel mondeling als schriftelijke info ontvangen (informatiebrief ouders) en hebben het 

toestemmingsformulier ondertekend 

Zie verder routekaart aanvraag psychodiagnostisch onderzoek. 

 
 
Hoe verloopt het onderzoek? 
 

- Anamnese  : De diagnosticus heeft een anamnesegesprek met ouders  1 uur 
- Observatie  : De diagnosticus doet een observatie in de groep   1 uur 
- Verwerken gegevens : De diagnosticus verwerkt de gegevens verkregen vanuit 

                                        de anamnese en observatie     1 uur 
- Afnemen testen  : De psychodiagnostisch assistent neemt de testen af 

        Dit vindt plaats op een andere locatie dan de school  
                                        waarop de leerling zit      3 uur 

- Verwerken gegevens : De psychodiagnostisch assistent scoort de gegevens  
                                        verkregen vanuit de afname     1,5 uur 
         De psychodiagnostisch assistent verwerkt de gegevens 
                                        verkregen vanuit de afname in een verslag voor de 

                                              diagnosticus       3 uur 
- Onderzoeksverslag : De diagnosticus voert de gegevens in, in het systeem en 

                                        verwerkt alle gegevens tot een uiteindelijk onderzoeksverslag 2 uur 
- Adviesgesprek  : De diagnosticus koppelt de gegevens terug aan ouders en school 

                                        en bespreekt met school de handelingsadviezen   1 uur  
 
 
 
Wat gebeurt er met de gegevens verkregen vanuit het onderzoek? 
 
Na de adviesgesprekken wordt het verslag evt. aangepast, en ontvangen zowel ouders als school het definitieve 
verslag. 
Bij MOVARE wordt het verslag bewaard in achtneming met de AVG.   
 
    
 
                                    
 
 


