
 

*: bij het startpakket ontvangt u 5 extra rapporten voor elk onderdeel, zodat u gewoon door kunt als u 
eens een vergissing maakt.  
 

 

IDS-2: besteloverzicht 
Informatie over de mogelijkheden en prijzen 
 
 
 
Met de IDS-2 brengt u een groot aantal ontwikkelingsfuncties van kinderen en jongeren in kaart: 
intelligentie en executieve functies, psychomotoriek, sociaal-emotionele competenties en schoolse 
vaardigheden. Om een compleet beeld te krijgen van het kind neemt u alle 30 subtests af, maar u kunt er 
ook voor kiezen om enkele onderdelen af te nemen. U test dus alleen wat u wilt weten.  
 
Het startpakket 
In het IDS-2 startpakket zitten alle materialen die u altijd nodig hebt: de handleidingen, opdrachtboeken 
en scoringsmallen. Verder bevat het 10 exemplaren van alle verbruiksmaterialen: testformulieren, 
scoreformulieren en digitale rapporten. Voor sommige onderdelen hebt u alleen een scoreformulier 
nodig, en soms ook een of meerdere testformulieren.  
 
Digitaal scoren 
Bij uw startpakket ontvangt u uw inloggegevens voor ons digitale platform HTS. Daar kunt u de 
opgetelde scores van het scoreformulier invoeren. Het bijbehorende rapport met de resultaten kunt u 
daarna direct in HTS bekijken of opslaan. Voor elk scoreformulier kunt u één keer de scores invoeren*.  
 
Wat kunt u bestellen 
U kunt alle verbruiksmaterialen eenvoudig bijbestellen via onze website. U kiest zelf van welke 
onderdelen u materialen bestelt, zodat u geen overbodige materialen ontvangt. In het overzicht op de 
achterzijde ziet u welke artikelen u kunt bestellen, wat u precies ontvangt en wat de kosten zijn.  
 
U betaalt nooit te veel 
Wanneer u alle 14 subtests van het onderdeel intelligentie afneemt (IQ Profiel), dan betaalt u voor één 
afname € 11. Wilt u het onderdeel executieve functies afnemen dan kost dat € 7 per afname. De overige 
ontwikkelingsfuncties afnemen kost €14 per afname.  
Er zijn geen andere kosten: met het overzicht op de achterzijde hebt u een volledig beeld van wat u 
nodig hebt en betaalt. Hebt u vragen of opmerkingen? Dan horen wij dat graag via advies@hogrefe.nl 
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Geldig per 1 juli 2021. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.   
De prijzen op www.hogrefe.nl zijn leidend.  
 Artikelnummer: 5701339 

 
 
 
 
Artikelnaam Inhoud Prijs 

Cognitieve functies: Intelligentie en Executieve functies 
10 IDS-2 Intelligentie (5-9-jarigen) papieren afnames 
met digitaal rapport 
Artikelnr. 5701357 

10x scoreformulier Intelligentie 
10x testformulier Twee kenmerken doorstrepen (5-9) 
10x testformulieren Rondjes leggen 
10x testformulier Figuren doorstrepen (5-9) 
10x digitaal rapport Intelligentie (5-9) 

€ 110 

10 IDS-2 Intelligentie (10-20-jarigen) papieren 
afnames met digitaal rapport 
Artikelnr. 5701358 

10x scoreformulier Intelligentie 
10x testformulier Twee kenmerken doorstrepen (10-20) 
10x testformulieren Rondjes leggen 
10x testformulier Figuren doorstrepen (10-20) 
10x digitaal rapport Intelligentie (10-20) 

€ 110 

10 IDS-2 Intelligentie verkort (5-9-jarigen) papieren 
afnames met digitaal rapport 
Artikelnr. 5701359 

10x scoreformulier Intelligentie verkort 
10x testformulier Twee kenmerken doorstrepen (5-9) 
10x digitaal rapport Intelligentie (5-9) 

€ 70 

10 IDS-2 Intelligentie verkort (10-20-jarigen) 
papieren afnames met digitaal rapport 
Artikelnr. 5701360 

10x scoreformulier Inteligentie verkort 
10x testformulier Twee kenmerken doorstrepen (10-20) 
10x digitaal rapport Intelligentie (10-20) 

€ 70 

10 IDS-2 IQ screening papieren afnames met digitaal 
rapport 
Artikelnr. 5701351 

10x scoreformulier IQ Screening 
10x digitaal rapport IQ Screening 

€ 20 

10 IDS-2 Executieve functies papieren afnames met 
digitaal rapport 
Artikelnr. 5701352 

10x scoreformulier Executieve functies 
10x testformulier Aandacht verdelen 
10x testboekje Wegen één keer bewandelen 
10x digitaal rapport Executieve functies 

€ 70 

Artikelnaam Inhoud Prijs 

Ontwikkelingsfuncties: Sociaal-emotionele competenties, Psychomotoriek en Schoolse vaardigheden  
10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: sociaal-emotioneel, 
psychomotoriek en schoolse vaardigheden (5-10-
jarigen) papieren afnames met digitaal rapport 
Artikelnr. 5701353 

10x scoreformulier Ontwikkelingsfuncties (5-10) 
10x testboekje Visuomotoriek 
10x testboekje Logisch-wiskundig 
10x testboekje Lezen 
10x testboekje Spellen 
10x testboekje Consciëntieusheid en Prestatiemotivatie 
10x digitaal rapport Ontwikkelingsfuncties (5-10) 

€ 140 

10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: sociaal-emotioneel, 
psychomotoriek en schoolse vaardigheden (11-20-
jarigen) papieren afnames met digitaal rapport 
Artikelnr. 5701354 

10x scoreformulier Ontwikkelingsfuncties (11-20) 
10x testboekje Visuomotoriek 
10x testboekje Logisch-wiskundig redeneren 
10x testboekje Lezen 
10x testboekje Spellen 
10x testboekje Consciëntieusheid en Prestatiemotivatie 
10x digitaal rapport Ontwikkelingsfuncties (11-20) 

€ 140 

10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: ALLEEN sociaal-
emotioneel (5-10-jarigen) papieren afnames met 
digitaal rapport 
Artikelnr. 5701355 

10x scoreformulier Sociaal-emotionele competenties  
10x digitaal rapport Ontwikkelingsfuncties (5-10) 

€ 40 

10 IDS-2 Ontwikkelingsfuncties: ALLEEN sociaal-
emotioneel (11-20-jarigen) papieren afnames met 
digitaal rapport 
Artikelnr. 5701356 

10x scoreformulier Sociaal-emotionele competenties  
10x digitaal rapport Ontwikkelingsfuncties (11-20) 

€ 40 
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