
 Klare taal 

Voorspelt het IQ 
schoolprestaties? 
Kinderen met een hoog IQ kunnen makkelijk 
VWO gaan doen. Kinderen  met een lager IQ 
kunnen beter VMBO gaan doen . Toch? Of is 
het zo eenvoudig niet? 
 
 
 
 
 

De WISC-III intelligentietest 
Een van de meestgebruikte IQ-tests voor 
kinderen is de  WISC-III . Deze test maakt 
onderscheid tussen verbaal (taligheid) en 
performaal  (handelend vermogen) IQ. Dit 
onderscheid is van belang bij het voorspellen 
van schoolprestaties.  
 
Nederlands onderwijs is talig  
In vakken als rekenen en wiskunde wordt 
steeds vaker veel gebruik gemaakt van 
woorden. Aan de hand van een verhaaltje 
moet de leerling de som zelf maken. Alle 
toetsen worden verbaal afgenomen, in woord 
of geschrift. Taal is dus erg belangrijk op school. 
Zonder enig taalgevoel is het lastig om een 
diploma te halen op het voortgezet onderwijs. 
Verbaal IQ is dan ook een goede voorspeller 
voor succes op school. 
 
Plannen en organiseren 
Om te slagen op de middelbare school moet je 
ook je huiswerk kunnen plannen en 
organiseren,  inzicht hebben in lastige 
 

 vraagstukken en goede oplossingen kunnen 
bedenken. De WISC –III geeft dit weer in het 
performaal IQ.  Een kind dat performaal relatief 
laag scoort, zou het lastig  kunnen hebben op 
school.   
 

 

(Dis)harmonisch profiel  
Samenvattend kun je zeggen dat je talig én 
planmatig sterk moet zijn om een diploma te 
halen op de middelbare school. Het in balans 
zijn van die twee kanten is eigenlijk het 
belangrijkst. Zo kun je je taal gebruiken op je 
toetsen, maar weet je tegelijk ook hoe je je 
huiswerk het beste kan plannen. Als je verbaal 
IQ en performaal IQ met elkaar in evenwicht 
zijn, heb je een harmonisch profiel. Daarmee 
maak je de meeste kans op een goede gang 
door de middelbare school.  Heb je wat hulp 
nodig? Bureau Klaar leert je de vaardigheden  
die je goed kunt gebruiken. 
 
 
 
 

IQ-scores en schooltype 
Score Advies 

lager dan 80 LWOO of praktijkonderwijs 

80 t/m 90 vmbo bbl of vmbo bbl/kbl 

90 t/m 100 vmbo kbl of vmbo kbl/tl 

100 t/m 105 vmbo-tl of vmbo-tl/havo 

105 t/m 110 vmbo tl/havo 

110 t/m 115 havo 

vanaf 115 havo/vwo 

vanaf 130 vwo (gymnasium, TTO etc.) 
Bron: www.vo-schooladvies.nl  

 
 
 
 

https://bureauklaar.nl/intelligentieonderzoek-iq-test/
https://bureauklaar.nl/beter-leren/
http://www.vo-schooladvies.nl/

