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1 Intelligentie bij kinderen

Intelligentie is een complex en uitgebreid begrip. Er zijn in het verleden verschillende modellen van intelligentie 
voorgesteld, maar het Cattell-Horn-Carroll model (CHC-model) is nu het meest complete en gebruikte model. Dit 
model kent een hiërarchische structuur met drie niveaus. Op het hoogste niveau wordt van een algemene g-factor
gesproken. Dit is een maat voor algemene intelligentie. Op het tweede en derde niveau wordt deze algemene 
intelligentie uitgesplitst in verschillende vaardigheden zoals fluïde redeneervaardigheid, gekristalliseerde kennis, 
kwantitatieve kennis, kortetermijngeheugen, langetermijngeheugen, visuele informatieverwerking, auditieve 
informatieverwerking en verwerkingssnelheid (Resing, 2015). Er zijn verschillende tests op de markt zoals de SON-R 
tests en Wechsler tests, die verschillende aspecten van het CHC-model meten. Voor een uitgebreide beschrijving 
zie Resing (2015). 
De oorspronkelijke versie van de CFT 20-R is ontwikkeld om een algemene indicatie van het intelligentieniveau 
te geven en doet voornamelijk een beroep op de fluïde redeneervaardigheid. De vaardigheid fluïde redeneren is 
het vermogen om van abstracte en nieuwe informatie relaties te ontdekken, oorzaak-gevolg relaties te begrijpen, 
conclusies te trekken en nieuwe informatie toe te passen binnen een nieuw domein. Voor de onderdelen van de 
intelligentietest geldt een maximale afnametijd. Hierdoor geeft de score op de CFT 20-R de vaardigheid weer om 
efficiënt fluïde te redeneren. Flynn (2007) beschrijft dit als ‘…on the spot problem solving’.  
Met de CFT 20-R wordt beoogd cultuurvrij intelligentie te meten. Er wordt namelijk geen beroep gedaan op gekris-
talliseerde intelligentie. Dit is verworven kennis van taal, concepten en informatie, doorgaans gerelateerd aan een 
specifieke cultuur. Kinderen met een andere achtergrond dan de dominante cultuur worden bij deze test in staat 
gesteld om een prestatie te laten zien die niet afhankelijk is van hun achtergrond.

1.1 Meetpretentie
De CFT 20-R is een intelligentietest waarmee een algemene indicatie van intelligentie verkregen wordt, onafhan-
kelijk van cultuur. De test is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De afnameduur van de test is ongeveer
45 minuten.
De CFT 20-R bestaat uit vier typen vragen. Bij het eerste type vragen moet een kind oorzaak-gevolg relaties be-
denken tussen abstracte figuren en toont dit begrip door een passend figuur te kiezen die voldoet aan deze oorzaak-
gevolg relatie. Bij het tweede type vragen wordt gevraagd om relaties tussen abstracte figuren te ontdekken. 
Begrip wordt bij deze vragen aangetoond door een figuur te kiezen dat niet voldoet aan de relaties die de andere 
figuren hebben. Bij het derde type vragen wordt het vermogen gevraagd om oorzaak-gevolg relaties te ontdekken. 
Om bij deze vragen het begrip aan te tonen moet een passend figuur gekozen worden dat een matrijs opvult. Bij het
vierde type vragen moet een kind oorzaak-gevolg relaties ontdekken en dit toepassen binnen nieuwe informatie.
De CFT 20-R bestaat uit 101 items die door het kind worden gemaakt. De items zijn opgedeeld in twee delen met 
elk vier onderdelen. De onderdelen van deel 1 en deel 2 zijn parallel. Elk onderdeel bestaat uit opgaven die steeds 
moeilijker worden.  
De onderdelen zijn: reeksen, exclusie, matrijzen en figuraal redeneren. Tabel 1 geeft een beschrijving van de onder-
delen. Aan het begin van elk onderdeel worden de opgaven beschreven en wordt met enkele voorbeelden uitgelegd
hoe je de opgaven kunt oplossen. Elk onderdeel heeft een maximale afnametijd. Voor de eerste twee onderdelen 
is dat vier minuten en voor de andere onderdelen is dat drie minuten. 
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Tabel 1  Onderdelen CFT 20-R

Onderdeel Aantal items  Beschrijving

 Deel 1 Deel 2 

Reeksen 15 (1 t/m 15) 12 (57 t/m 68) Drie figuren staan afgebeeld. Deze figuren vormen een reeks. Een 
   vierde figuur ontbreekt. Het kind moet uit vijf figuren een keuze 
   maken welk figuur het volgende figuur in de reeks is.

Exclusie 15 (16 t/m 30) 12 (69 t/m 80) Bij dit onderdeel moet het kind aangeven welk van vijf figuren anders 
   is dan de andere figuren en daarom minder goed in de rij past.

Matrijzen 15 (31 t/m 45) 12 (81 t/m 92) Bij dit onderdeel staan in een matrijs figuren afgebeeld. Het kind moet 
   uit vijf figuren een keuze maken welk figuur de matrijs compleet maakt.

Figuraal Redeneren 11 (46 t/m 56) 9 (93 t/m 101) Bij dit onderdeel moet het kind uitvinden in welk figuur een punt kan 
   worden geplaatst zodat deze dezelfde eigenschappen heeft als het 
   voorbeeld. Er zijn vijf keuzemogelijkheden.

1.2 Doel en doelgroep
De intelligentietest kan voor een individu ingezet worden, maar is ook zeer geschikt om binnen een groep in te 
zetten. Zo kan de test binnen het onderwijs gebruikt worden om beslissingen te ondersteunen die betrekking 
hebben op de leerroute van het kind. Er is geen maximum aantal deelnemers waardoor het mogelijk is om een 
hele klas tegelijk te testen. Daarbij is het van belang dat elk kind genoeg ruimte en privacy heeft om de test zelf-
standig te maken.
Voor het uitvoeren van de test moet het kind zich in blokken van 3-4 minuten kunnen concentreren. Aangezien de 
test cultuurvrij is, is er geen minimaal niveau van de beheersing van de Nederlandse taal vereist. Het is echter wel 
belangrijk dat de deelnemer de instructies en voorbeelden begrijpt.
De CFT 20-R kan afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd worden door professionals met een afgeronde opleiding
in de psychologie, (ortho)pedagogiek, psychiatrie of verwante opleiding, op voorwaarde dat hij/zij de afname en
scoringsinstructie uit deze handleiding zorgvuldig heeft bestudeerd. Daarnaast is voldoende ervaring met de 
interpretatie van psychologische tests vereist.




