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Intakefase 

 

 Beluister de hulpvraag. Wat zijn de verwachtingen?  

 Overzicht: beluister en bevraag brede en nauwe cognitieve vaardigheden met CHC-

‘clusters’ in het achterhoofd: sterktes en zwaktes, algemeen, vakgebonden? 

 Welke ondersteuning of extra maatregelen zijn er al genomen?  

 Attributies?  

Voorbeelden  aanmelding 

Definitie  en beschrijving: cognitieve vaardigheden in onderwijscontext 

‘Geassocieerde moeilijkheden’ leer- en ontwikkelingsproblemen 

 

 

Strategiefase  

 

 Cluster intakegegevens volgens CHC-model 

 Vergelijk met correlaties schoolse kennis 

 Hypothesen formuleren 

 Onderzoeksplan: moeten we nog meer weten om vragen te beantwoorden? Wat? 

Hoe onderzoeken? TotaaI-IQ nodig? Aanvullende BCV’s? NCV’s uitdiepen?  

 Diagnostische vraagstelling: welk doel willen we bereiken?  

Correlaties cognitieve vaardigheden – schoolse kennis 

Onderzoeksfiches: aanvullende subtests per onderdeel schoolse kennis 

 

 

Onderzoeksfase  

 

 Batterij/subtests kiezen 

 Berekenen  

 Ev. terugkoppeling strategiefase:  

o Interne inconsistentie 

o Aanvullend onderzoek BCV of NCV?  

 Interpreteer/profielanalyse: 

o TIQ 

o BCV 

o ev. NCV 

o Subtestgegevens:  houd rekening met subtestkenmerken uit de handleiding, 

met bijkomende ladingen van subtest op andere BCV’s, met onderwijsaanbod 

Intern rapport 

Tabel classificatie subtests  

Werkwijze, werkbrochure, verslag: profielanalyse 

Subtestfiches en testhandleidingen 

 

  



 

2 

Integratie- en aanbevelingsfase 

 

 Integratief beeld :  

o Worden de hypothesen bevestigd? 

o Empirisch valideren: linken met intakegegevens en schools functioneren 

o Kaderen in totaalbeeld: andere (test)gegevens 

o Doelen  en onderwijsbehoeften formuleren 

 Aanbevelingen formuleren: 

o In de klas en op school:  

 Welke vaardigheden ondersteunen? 

 Welke sterke vaardigheden inschakelen? 

 Algemene en/of vakgebonden interventies 

 Aanpassingen instructie in de klas en/of differentiëren 

(individualiseren, remediëren, compenseren, dispenseren) 

 Interventies integreren in totaalaanpak 

o Externe hulp? 

o Onderwijsloopbaanbeslissingen? 

Cognitieve 
vaardigheden 

Instructie 
Differentiatie – 
compensatie – 

dispensatie 
Sterkte aanwenden 

Gf  Algemeen     

Wiskunde     

Lezen/schrijven    

Gc  algemeen    

Wiskunde     

Lezen/schrijven    

Gsm Algemeen     

Wiskunde     

Lezen/schrijven    

Gv Algemeen     

Wiskunde     

Lezen/schrijven    

Ga Algemeen     

Lezen/schrijven    

Glr Algemeen     

Wiskunde     

Lezen/schrijven    

Gs  Algemeen     

Wiskunde     

Lezen/schrijven    

 

Kenmerken, ontwikkeling en beïnvloedbaarheid cognitieve vaardigheden 

Interventies algemeen, vakgebonden, instructie, differentiatie  

 

Adviesfase  

 Herkennen cliënten het profiel? Terugkoppelen naar intakegevens 

 Interventies kiezen en concretiseren: integreren in klas en/of handelingsplan 


