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Samenvatting
Dit rapport is vertrouwelijk en is het resultaat van antwoorden die u onlangs heeft ingevuld in één of
meerdere tests via www.testcentrumgroei.nl. Deze testrapportage is automatisch gegenereerd en
presenteert de uitslagen van de afgenomen test(s):
Groei IQ test

IQ test
U heeft de Groei IQ test gemaakt op www.testcentrumgroei.nl. Het doel van deze test is een beeld
te krijgen van uw algemene intelligentie. Door inzicht in uw algemene intelligentie en in de 4
gemeten onderdelen van intelligentie kunt u een inschatting maken van uw opleidingsniveau en van
uw sterkste cognitieve eigenschappen die u bijvoorbeeld nodig heeft voor bepaalde taken in een
werksituatie.
Uw gemeten IQ: 87
Het IQ is een schatting van iemands werkelijke intelligentie. Hierbij is het belangrijk om te weten
dat uw score iets kan variëren door de omstandigheden tijdens en rondom de testafname. Men weet
dat bijvoorbeeld drukte en stress tijdens een testafname doorgaans een negatieve invloed hebben
op de hoogte van het gemeten IQ. Ervaring (en dus ook: oefenen) met IQ-tests heeft juist een
positieve invloed op de hoogte van het gemeten IQ. Meer hierover, over uw IQ-bereik en over de
uitslagen op de 4 hoofdgebieden leest u verderop in de testrapportage.
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Inleiding
Dit rapport is vertrouwelijk en is het resultaat van antwoorden die u onlangs heeft ingevuld in één of
meerdere tests via www.testcentrumgroei.nl. Deze testrapportage is automatisch gegenereerd en
presenteert de uitslagen van de afgenomen test(s):
Groei IQ test

Uw gegevens
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau

Daisy
Voorbeeld
46
vrouw
Basisberoepsgericht niveau (MBO 1 en 2)

Gegevens testbegeleider
Naam
Organisatie
Plaats
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Jeroen Valk
Onderwijsbureau Groei
Bruchem
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Groei IQ test
Testgegevens
Starttijd
Eindtijd
Testduur

26 februari 2020 om 16:23 uur
26 februari 2020 om 17:12 uur
00 uur 49 minuten 28 seconden

U heeft de Groei IQ test gemaakt op www.testcentrumgroei.nl. Het doel van deze test is een beeld
te krijgen van uw algemene intelligentie. Door inzicht in uw algemene intelligentie en in de 4
gemeten onderdelen van intelligentie kunt u een inschatting maken van uw opleidingsniveau en van
uw sterkste eigenschappen die u bijvoorbeeld nodig heeft voor bepaalde taken in een werksituatie.
Er wordt in de testrapportage overigens niet aangegeven welke vragen u goed of fout heeft
beantwoord en wat de juiste antwoorden zijn.

Intelligentie
Intelligentie is een kenmerk van de persoonlijkheid. In de psychologie ziet men algemene
intelligentie als een complexe combinatie van allerlei verschillende mentale functies zoals:
Waarnemen van verschillen en overeenkomsten
Ruimtelijke oriëntatie
Redeneren
Plannen maken
Problemen analyseren
Oplossingen bedenken
Abstract denken
Taalbegrip
Geheugen
Zelfstandig Leren
Het berekenen van de mate van “algemene intelligentie” is gedaan door de afname van testvragen
rondom de volgende 4 onderdelen van intelligentie:
Verbale intelligentie
Numerieke intelligentie
Logische intelligentie
Ruimtelijke intelligentie
De uit de antwoorden berekende score is dan een benadering van iemands intelligentie in een getal;
het intelligentie quotiënt, oftewel IQ.
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Berekening IQ
Het IQ, ofwel intelligentie quotiënt, geeft een berekende waarde aan iemands algemene
intelligentie. Het IQ is een waarde waarvan 100 punten het gemiddelde aangeeft die een bepaalde
groep mensen (de normgroep) voor de betreffende IQ test heeft behaald. Als er uit de test een IQ
van 110 komt heeft u dus een hoger IQ dan het gemiddelde van de normgroep waarmee u bent
vergeleken. Ruim 68% van de mensen heeft een IQ van 85-115 punten. Hoge en lage scores komen
beiden bij ongeveer 14% van de mensen voor en zeer hoge of zeer lage scores komen zeer weinig
voor, beiden bij ongeveer 2 % van de mensen.

IQ resultaat
Hieronder ziet u de grafiek die uw IQ weergeeft, de middelste verticale streep geeft het gemiddelde
van de Nederlandse beroepsbevolking (100) weer:

Uw gemeten IQ: 87
In de volgende paragraaf wordt uitleg gegeven over de betekenis, de praktische waarde en de
beperkingen van het IQ.
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Betekenis IQ
Een lage of hoge score is uiteraard geen duiding van goed of slecht. Intelligentie is onderdeel van uw
persoonlijkheid. Dus net zoals er mensen zijn die introvert zijn en andere mensen die extrovert zijn,
zijn er ook mensen met een IQ boven de 100 en mensen met een IQ onder de 100. En net als inzicht
in uw mate van extraversie is inzicht in uw mate van intelligentie (uitgedrukt in het IQ) belangrijk
om voldoende zelfinzicht te hebben en daarmee betere beslissingen voor uzelf te kunnen maken.
Het IQ is bijvoorbeeld een voorspeller van het opleidingsniveau dat u kunt halen. Daarnaast kunt u
door de resultaten op de 4 gemeten onderdelen van uw intelligentie zien waar u het best in lijkt te
zijn en met welk onderdeel u waarschijnlijk moeite hebt.
Het IQ is een schatting van iemands werkelijke intelligentie. Hierbij is het belangrijk om te weten
dat uw IQ iets kan variëren door de omstandigheden tijdens en rondom de testafname. Men weet
dat bijvoorbeeld drukte en stress doorgaans een negatieve invloed hebben op de hoogte van het
gemeten IQ. Ervaring (en dus ook: oefenen) met IQ-tests heeft juist een positieve invloed op de
hoogte van het gemeten IQ. Men zou kunnen zeggen dat door omstandigheden zoals stress tijdens
de testafname of veel ervaring hebben met IQ testvragen, er een minder realistisch beeld ontstaat
van de mate van intelligentie (uitgedrukt in het IQ). Gemiddeld gezien kan men zeggen dat u dus
eigenlijk bij stress tijdens de testafname juist iets hoger dan uw gemeten IQ heeft, en dat u bij veel
ervaring of oefenen een iets lager dan uw gemeten IQ heeft. Om dit te duiden hebben we hieronder
een bereik van uw IQ weergegeven:
Uw IQ bereik: 82 - 92.
Het aantal vragen van deze IQ test zorgt ervoor dat de test in één sessie via internet kan worden
afgenomen. IQ tests met langere vragenlijsten die gemiddeld in bijvoorbeeld 2 uur worden
afgenomen, zijn minder laagdrempelig en minder toepasbaar voor veel doelgroepen en situaties
maar geven waarschijnlijk wel een nauwkeuriger schatting van iemands IQ. Een enkele dip in
concentratie of leesfout heeft in langere IQ tests bijvoorbeeld minder effect op het eindresultaat.
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IQ en opleidingsniveau
Het IQ wordt gezien als een goede voorspeller van het te behalen opleidingsniveau. Hieronder staat
het bereik van de gemeten IQ scores per opleidingsniveau weergegeven, gesplitst in voortgezet
onderwijs en beroepsonderwijs. Het geeft weer welk opleidingsniveau mensen met een bepaald IQ
doen of hebben gedaan. Daardoor geeft het een indicatie, dus een schatting en geen advies, van de
mogelijkheden. De (vaak grote) overlap van het bereik dat in de praktijk wordt waargenomen bij een
bepaald niveau met het bereik dat waargenomen wordt bij een aansluitend niveau, geeft al aan dat
het IQ geen vaste koppeling heeft met een bepaald opleidingsniveau. Onder andere persoonlijke
eigenschappen en omstandigheden hebben namelijk, naast intelligentie, ook een grote invloed op
het wel of niet behalen van een bepaald opleidingsniveau.
Voortgezet onderwijs en IQ-bereik:
Praktijkonderwijs: 59-77
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg: 78-100
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg: 84-105
VMBO Gemengde leerweg: 87-110
VMBO Theoretische leerweg: 87-110
HAVO: 93-120
VWO: 102-131
Beroepsonderwijs en IQ-bereik:
MBO 1 en 2: 79-101
MBO 3 en 4: 88-108
HBO: 99-119
WO: 106-136
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Verbale intelligentie
Verbale intelligentie is in deze IQ test gemeten met 10 vragen in de twee vraagcategorieën
woordomschrijvingen en synoniemen. Verbale intelligentie is hier het vermogen om betreffende
taalkundige vragen juist te beantwoorden. De verbale intelligentie score zegt iets over geschreven
en (deels) over gesproken taal en dus over het technische (niet over het sociaal-emotionele) deel
van communicatie. Deze capaciteit is belangrijk voor functies waarvoor het taalkundig vermogen om
zich uit te drukken en te redeneren wordt gevraagd.
Een hoge score op verbale intelligentie ziet men terug bij mensen die bijvoorbeeld goed zijn in een
(zakelijke) brief schrijven, een kruiswoordpuzzel maken, informatie lezen/bestuderen enzovoorts.
Hieronder ziet u hoeveel vragen u voor dit onderdeel goed heeft beantwoord, uitgesplitst in de twee
vraagcategorieën:



Woordomschrijvingen: 5 van de 5
Synoniemen: 4 van de 5

U heeft dus in totaal voor dit onderdeel 9 van de 10 vragen goed beantwoord. De gemiddelde score
van uw normgroep is voor dit onderdeel afgerond 6,54.

Zeer laag

Laag

Ruim onder gemiddeld

Net onder gemiddeld

Gemiddeld

Net boven gemiddeld

Ruim boven gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

Hieronder is dit gemeten onderdeel van uw intelligentie weergegeven in een tabel met stanines, een
standaard schaalverdeling van 9 schalen. Het blokje geeft aan waar uw score van dit onderdeel zit
ten opzichte van het gemiddelde van de normgroep.
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7

8

9

Verbale intelligentie

██

Uw score op Verbale intelligentie is zoals in de tabel hierboven te zien is hoog. In exacte termen
scoort 92% van de normgroep hetzelfde of lager en dus 8% hoger op dit onderdeel.
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Numerieke intelligentie
De numerieke intelligentie is in deze IQ test gemeten met 10 vragen in de twee vraagcategorieën
getallenreeksen en redactiesommen. Numerieke intelligentie is hier het vermogen om rekenkundige
vragen juist te beantwoorden. De numerieke intelligentie score zegt iets over inzicht in getallen en
onderliggende rekenkundige verbanden. Deze capaciteit is belangrijk voor functies waar men
berekeningen moet maken en/of numerieke gegevens moet analyseren en van daaruit conclusies
moet trekken.
Een hoge score op numerieke intelligentie ziet men terug bij mensen die bijvoorbeeld goed zijn in
hoofdrekenen, het leggen van verbanden tussen cijfers en inhoud/betekenis, het vereenvoudigen
van grote hoeveelheden en complexe combinaties van getallen, het logisch benaderen van
getallenstructuren.
Hieronder ziet u hoeveel vragen u voor dit onderdeel goed heeft beantwoord, uitgesplitst in de twee
vraagcategorieën:



Getallenreeksen: 3 van de 5
Redactiesommen: 2 van de 5

U heeft dus in totaal voor dit onderdeel 5 van de 10 vragen goed beantwoord. De gemiddelde score
van uw normgroep is voor dit onderdeel afgerond 7,02.

Zeer laag

Laag

Ruim onder gemiddeld

Net onder gemiddeld

Gemiddeld

Net boven gemiddeld

Ruim boven gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

Hieronder is dit gemeten onderdeel van uw intelligentie weergegeven in een tabel met stanines, een
standaard schaalverdeling van 9 schalen. Het blokje geeft aan waar uw score van dit onderdeel zit
ten opzichte van het gemiddelde van de normgroep.
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Numerieke
intelligentie

██

Uw score op Numerieke intelligentie is zoals in de tabel hierboven te zien is ruim onder gemiddeld.
In exacte termen scoort 16% van de normgroep hetzelfde of lager en dus 84% hoger op dit
onderdeel.
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Logische intelligentie
Logische intelligentie is in deze IQ test gemeten met 10 vragen in de twee vraagcategorieën
syllogismen en verbale analogieën. Logische intelligentie is hier het vermogen om (talige)
vraagstukken met logica op te lossen. De logische intelligentie score zegt iets over het vermogen om
verbanden te herkennen en om daaraan juiste conclusies te verbinden. Deze capaciteit is belangrijk
voor functies met complexe taken waarvoor probleemoplossend vermogen nodig is.
Een hoge score op verbale intelligentie ziet men terug bij mensen die bijvoorbeeld goed zijn in het
stellen van prioriteiten, het spel Go of Schaken, het uitvinden hoe iets werkt of zou moeten werken
(apparaat/systeem/proces) en, in combinatie met een hoge score op verbale intelligentie,
debatteren.
Hieronder ziet u hoeveel vragen u voor dit onderdeel goed heeft beantwoord, uitgesplitst in de twee
vraagcategorieën:



Syllogismen: 1 van de 5
Verbale analogieën: 1 van de 5

U heeft dus in totaal voor dit onderdeel 2 van de 10 vragen goed beantwoord. De gemiddelde score
van uw normgroep is voor dit onderdeel gemiddeld 4,54.

Zeer laag

Laag

Ruim onder gemiddeld

Net onder gemiddeld

Gemiddeld

Net boven gemiddeld

Ruim boven gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

Hieronder is dit gemeten onderdeel van uw intelligentie weergegeven in een tabel met stanines, een
standaard schaalverdeling van 9 schalen. Het blokje geeft aan waar uw score van dit onderdeel zit
ten opzichte van het gemiddelde van de normgroep.
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Logische intelligentie

██

Uw score op Logische intelligentie is zoals in de tabel hierboven te zien is ruim onder gemiddeld. In
exacte termen scoort 11% van de normgroep hetzelfde of lager en dus 89% hoger op dit onderdeel.
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Ruimtelijke intelligentie
Ruimtelijke intelligentie is in deze IQ test gemeten met 10 vragen in de twee vraagcategorieën
kubussen en samengestelde figuren. Ruimtelijke intelligentie is hier het vermogen
tweedimensionaal te denken. De ruimtelijke intelligentie score zegt iets over het vermogen om
elementen in een twee- of driedimensionale ruimte te herkennen, te verbeelden (bijvoorbeeld
gedraaid of gespiegeld) en de onderlinge verbanden te zien. Deze capaciteit is belangrijk voor
functies waarbij ruimtelijk inzicht belangrijk is.
Een hoge score op ruimtelijke intelligentie ziet men terug bij mensen die bijvoorbeeld goed zijn in
kaartlezen, ontwerpen, (constructie)tekenen, fotograferen.
Hieronder ziet u hoeveel vragen u voor dit onderdeel goed heeft beantwoord, uitgesplitst in de twee
vraagcategorieën:



Kubussen: 1 van de 5
Samengestelde figuren: 0 van de 5

U heeft dus in totaal voor dit onderdeel 1 van de 10 vragen goed beantwoord. De gemiddelde score
van uw normgroep is voor dit onderdeel afgerond 3,48.

Zeer laag

Laag

Ruim onder gemiddeld

Net onder gemiddeld

Gemiddeld

Net boven gemiddeld

Ruim boven gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

Hieronder is dit gemeten onderdeel van uw intelligentie weergegeven in een tabel met stanines, een
standaard schaalverdeling van 9 schalen. Het blokje geeft aan waar uw score van dit onderdeel zit
ten opzichte van het gemiddelde van de normgroep.
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Ruimtelijke
intelligentie

██

Uw score op Logische intelligentie is zoals in de tabel hierboven te zien is laag. In exacte termen
scoort 7% van de normgroep hetzelfde of lager en dus 93% hoger op dit onderdeel.

Meervoudige intelligentie
De vier gemeten onderdelen van intelligentie in deze test zijn de klassieke vier onderdelen die al
heel lang gelden als basis voor het meten van iemands intelligentie. Toch zijn er veel
wetenschappers die pleiten voor een andere benadering en om daarbij bijvoorbeeld sociale
intelligentie en creativiteit of zelfs ook muzikaliteit, motoriek, moraliteit en meer te meten. Dat zou
een heel andere definitie van intelligentie betekenen. Vooralsnog zijn hier geen wetenschappelijk
verantwoorde methoden voor en meten we enkele van de meest gewaardeerde onderdelen van
onze cognitieve vermogens met de beproefde en veelgebruikte IQ test.
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Nawoord
U heeft één of meerdere tests gemaakt op www.testcentrumgroei.nl en de resultaten zojuist
gelezen in deze testrapportage. Het is goed om met een aantal zaken rekening te houden na het
lezen van deze informatie.
Ten eerste zijn deze resultaten het directe gevolg van de antwoorden die u op een bepaald moment
heeft gegeven. Het is dus een momentopname geschetst met behulp van test(s) van hoge kwaliteit.
Dit betekent dat u met de resultaten van deze professionele test(s) een aan de realiteit grenzend
beeld heeft gekregen van uw vaardigheden, kennis en/of persoonlijke kwaliteiten.
Ten tweede is het goed voor u als testdeelnemer om te bedenken waar uw kwaliteiten liggen en om
deze in beeld te krijgen en te verzamelen. Zo krijgt u een compleet beeld van uw vaardigheden,
kennis en persoonlijke kwaliteiten. We hopen dat u met dit inzicht uw doelen kunt bereiken in uw
werk en uw persoonlijke leven.
Tenslotte willen wij u veel succes en geluk wensen.
Team Testcentrum Groei
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