
INFORMATIE VOOR 
OUDERS / VERZORGERS 
EN LEERKRACHTEN.

BINNENKORT WORDT  
OP SCHOOL DE 
DREMPELTEST 
AFGENOMEN.

IN DEZE BROCHURE VINDT 
U INFORMATIE OVER HET 
DOEL VAN DE TEST, DE 
INHOUD, DE AFNAME EN 
HET RESULTAAT.



BIJ WIE WORDT DE DREMPELTEST AFGENOMEN?
De Drempeltest kan worden afgenomen bij leerlingen in 
groep 7 en 8 van de basisschool.

WANNEER WORDT DE DREMPELTEST AFGENOMEN?
De Drempeltest kan in alle maanden van het schooljaar 
worden afgenomen. Meer informatie hierover vindt u op 
onze website.

DOOR WIE WORDT DE DREMPELTEST AFGENOMEN?
De Drempeltest wordt meestal afgenomen door de eigen 
leerkracht.

WAAROM WORDT DE DREMPELTEST AFGENOMEN?
In groep 7 wordt de test vaak afgenomen om een indruk 
te krijgen van wat het advies aan het eind van de basis
school zal worden.
In groep 8 wordt de Drempeltest gebruikt voor het onder
steunen van het schooladvies van de leerkracht. 
Voor het geven van een advies over het best bij uw kind 
passende voortgezet onderwijs is een aantal vragen van 
belang:

4	 Welke ervaringen heeft de school met de leerling? 
 Om deze vraag te beantwoorden, doet de school een 

beroep op de jarenlange ervaringen met de leerling.

4	 Hoe ver is de leerling in de leerstof gevorderd? 
 Om deze vraag te beantwoorden, wordt afgegaan op 

het oordeel van de school en wordt gemeten wat de 
leerling kan. Dat meten is mogelijk met een van de 
door het Ministerie goedgekeurde eindtoetsen als de 
Eindtoets Basisonderwijs van het Cito of met de gege
vens van het leerlingvolgsysteem.

4	 Wat is de aanleg en de intelligentie van de leerling? 
 Voor het beantwoorden van die vraag wordt de 

Drempeltest gebruikt.

4	 Wat is de motivatie van de leerling? 
 Om deze vraag te beantwoorden, kan naast de 

Drempeltest de LeerMotivatieTest (LMT) worden  
afgenomen.

WAT TEST DE DREMPELTEST?
De Drempeltest is een intelligentietest. De test onderzoekt 
de taalvaardigheid en het redeneervermogen van de  
leerling.
De test bestaat uit in elk geval twee (maar meestal drie) 
delen:

1. Een verbaal/theoretisch deel, waarin de kennis van 
begrippen, zinsconstructies en betekenissen wordt 
onderzocht (kan uw kind bij het kiezen tussen meer
dere mogelijkheden snel de juiste afweging maken?)

2. Een wiskundig/praktisch deel, dat het ruimtelijk voor
stellingsvermogen, het rekenkundig redeneervermo
gen en het redeneervermogen met figuren test (kan uw 
kind snel bepaalde oplossingsmethoden tegen elkaar 
afwegen en de juiste kiezen?)

3. Om na te gaan hoe uw kind het leren ervaart, moet 
het vragen beantwoorden over zaken die met school 
en leren te maken hebben. We kunnen daaruit aflei
den hoe het zit met onder meer de leermotivatie, het 
zelfvertrouwen (faalangst?) en het doorzettings
vermogen.

HOE WORDT DE DREMPELTEST AFGENOMEN EN 
HOE LANG DUURT DE AFNAME?
De test wordt klassikaal afgenomen meestal door de 
eigen leerkracht. De afname neemt een ochtend en een 
deel van de middag in beslag. De leerkracht mag de leer
lingen niet voorbereiden op de testafname en mag al 
helemaal niet helpen. Wel worden tijdens de testafname 
voorafgaand aan elk onderdeel oefenvoorbeelden 
besproken. De leerlingen mogen dan ook nog vragen 
stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, wordt met de 
afname van het betreffende onderdeel begonnen.
De Drempeltest bevat uitsluitend meerkeuze antwoorden 
(A t/m E); de leerlingen strepen de antwoorden aan op het 
antwoordformulier dat ter verwerking naar de uitgeverij 
wordt opgestuurd. 

WAT DOET DE SCHOOL MET DE UITSLAG?
De school ontvangt de uitslagen in de vorm van een 
zogenoemd ‘leerlingprofiel’. Het leerlingprofiel wordt 
gebruikt om, samen met de andere gegevens die de 

school over uw kind heeft, in overleg met u als ouder(s)/
verzorger(s) een zo goed mogelijk advies te geven voor 
het voortgezet onderwijs.
Van de Drempeltest zullen de resultaten van het verbaal/
theoretische deel en het wiskundig/praktische deel het 
advies het sterkst beïnvloeden. De uitslag van de 
LeerMotivatieTest (LMT) kan helpen het advies te nuanceren.

OEFENEN MET DE DREMPELTEST? NIET DOEN!
Zoals gezegd, mag de leerkracht de leerlingen niet voor
bereiden op de testafname. Het is bekend dat er oefen
programma’s voor de Drempeltest worden aangeboden 
onder het mom uw kind te helpen. Het tegendeel is echter 
het geval! De school kan u uitleggen waarom.

WAT U NOG MEER MOET WETEN
Voor leerlingen met dyslexie zijn er aangepaste middelen 
beschikbaar.

1.  Verbaal/theoretisch – Logisch redeneren met woorden: Wat hoort bij het schuin gedrukte woord?
   
             A   B    C   D  E

  chauffeur : auto piloot : raceauto vliegen raket vliegtuig sneller

2.  Wiskundig/praktisch – Ruimtelijk 2 dimensionaal: Welke figuur is anders?
      
  A B C D E

     

3.  LeerMotivatieTest

  1 Ik vind hard leren leuk.   A   Ja, dat is zo
      B   Dat is soms zo
      C   Nee, dat is echt niet zo

Een voorbeeld 
uit elk van de 
drie delen 



DE AUTEUR VAN DE DREMPELTEST IS 
Teije de Vos

DE DREMPELTEST WORDT  
UITGEGEVEN DOOR 
Boom test onderwijs, Amsterdam
www.boomtestonderwijs.nl
info@boomtestonderwijs.nl
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