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Snijders-Oomen niet 
verbale 
intelligentietest 
(SON-R 2-8) 

Tellegen, P.J. & Laros, J.A. (2017) 
Amsterdam: Hogrefe, 
Overzichten diagnostisch materiaal Cognitief Sterk Functioneren 
en Cognitief Zwak Functioneren 

Doel of meetpretentie Niet-verbale cognitieve vaardigheidstest die naast een algemene 
score (SON-IQ) een score geeft voor ruimtelijk-constructieve 
vaardigheden en redeneervaardigheden. 
Specifieke intelligentietest 
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen. 

Subschalen/dimensies Ruimtelijk-constructieve vaardigheden (SON-PS = Gv binnen 
CHC, zie CHC-platform) 

1. Puzzels 
2. Patronen 
3. Mozaïeken 

Redeneervaardigheden (SON-RS = Gf binnen CHC) 
4. Categorieën 
5. Situaties 
6. Analogieën 

Informatiebron Leerling 

Doelgroep/normgroep Kinderen vanaf 2;0 jaar tot en met 7;11 jaar 
Referentieleeftijden laten toe de test ook toe te passen bij 
oudere kinderen met zwakke intellectuele mogelijkheden. 

Jaar normen, 
steekproef 

Nederlands normonderzoek: 2016  
De normen zijn bepaald op een voldoende representatieve 
Nederlandse populatie. Deze test is niet genormeerd voor 
Vlaanderen en equivalentie is niet aangetoond. 

Afnamewijze en duur Individueel, pen en papier 
afnameduur circa 50 tot 60 minuten 

Bijkomende info Deze versie van de SON is een aanpassing op een aantal 
punten van de SON-R 2½-7: 

• Actualisering van de normen 
• Aanpassing plaatjes van de subtest Categorieën met 

culturele bias: 5 items van de 15 kennen een aanpassing: 
o.a. ijsschaatsen worden rollerblades, een bakpan wordt 
een wokpan 

• Verbeteren discriminatievermogen voor de jongste en 
oudste leeftijdsgroep, maar in de handleiding van de 
SON-R 2-8 wordt melding gemaakt van een bodem- en 
plafondeffect. Blijkt ook zeer duidelijk uit de normtabellen. 
De test discrimineert optimaal van 3;0 jaar tot en 6;0 jaar. 

• Moeilijkheidsopbouw van items verbeteren: uit een 
vergelijking van beide tests blijkt dat de aanpassingen 
t.o.v. de vorige versie verwaarloosbaar zijn. 

Beoordeling 

CAP 

 
2018 
Normen: Recent, ± 
Betrouwbaarheid: De interne consistentie van het 
totaalresultaat is zeer goed (.91). De PS-schaal (.87) en de RS-
schaal (.82) krijgen de kwalificatie ‘goed’. Op subtestniveau 
varieert de betrouwbaarheid van .52 tot .82. 
Validiteit: De validiteit is uitgebreid getoetst. De 
psychometrische kenmerken, relaties met andere variabelen, 
andere tests en vragenlijsten en onderzoek bij bijzondere 
doelgroepen worden uitgebreid besproken. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
https://expertisetoegepastepsychologie.be/subpages/chc-platform/
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Commissie 
psychodiagnostiek 
(BFP) 

2019 
Specifieke intelligentietest (s) 
Kwalificatie: C (met reserve) 

Faire diagnostiek Omdat de SON-R 2-8 kan worden afgenomen zonder gesproken 
of geschreven taal te gebruiken is de test bijzonder geschikt om 
te gebruiken bij kinderen die problemen hebben met betrekking 
tot taal en communicatie, en bij kinderen uit kansengroepen. 
Plaatjes van Categorieën zijn minder cultuurgevoelig dan bij 
SON-R 2 ½ - 7. 
Zie Bijlage Faire diagnostiek van cognitief functioneren. 

Beoordeling Prodia 2e keuze 
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http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CF_faire_diagnostiek_cognitief_functioneren.pdf

