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Onlangs ontdekte ik bij toeval op een Belgische website dat er WISC-V errata (‘maart
2018’) bestaan. U kunt deze ook vinden via
Google met zoekterm ‘WISC-V errata’. De ggzinstelling waar ik werk, heeft eind 2017 meerdere testexemplaren aangeschaft, maar deze
errata hadden ons niet bereikt. Sommige gecorrigeerde fouten hebben invloed op de testscores van kinderen, dus het is belangrijk dat
iedereen ‘up to date’ is wat betreft de errata.
Ik had er ook niet eerder collega’s in het land
over gehoord, van wie ik dagelijks mails ontvang over de WISC. Evenmin had ik erover
gelezen in de verschillende nieuwsbrieven en
mailings van de testuitgever waarop ik ingeschreven ben, incl. hun WISC-V Nieuwsbrief.
Ook op de website van de uitgever (de WISC-V
productpagina in het bijzonder) kan ik er op
dit moment (begin maart 2019) nog niets over
vinden. Productpagina’s lijken mij een uitgelezen plek om per test errata te publiceren of
hier te vermelden welke errata bestaan en
hoe gebruikers deze kunnen verkrijgen.
Uit mijn navraag onder een aantal collega’s in
het land bleek dat zij ook geen WISC-V errata
hadden ontvangen of van het bestaan wisten.
Ik heb recentelijk contact gezocht met testuitgever Pearson, die dit serieus oppakte. Ze
gaven aan dat ze gebruikers de ‘maart 2018’-
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errata hebben toegestuurd, inclusief 2 herziene handleidingpagina’s per post om in de
testmultomap te vervangen. Dat is netjes en
zorgvuldig. Ze lieten ook weten dat deze errata inderdaad niet bij alle gebruikers zijn
doorgekomen en hebben naar aanleiding van
ons contact besloten alle WISC-V gebruikers
(nogmaals/alsnog) een mail te sturen, waarin
ze naast de ‘maart 2018’-errata ook nog de
naderhand ontdekte errata opnemen (ik had
gevraagd of er naderhand nog nieuwe errata
waren ontdekt en dat bleek het geval). Dat is
inmiddels gebeurd. Via een collega ontving ik
onderstaand bericht van Pearson dat zij op 27
of 28 feb. 2019 ontving. In dit bericht staan
nog aanvullende errata van na maart 2018, die
ook de 2e druk van de handleiding betreffen.
Ook hier treft u meerdere correcties aan, die
betrekking hebben op hoeveel punten bepaalde antwoorden verdienen. Ook deze errata hebben dus invloed op de testuitslag.

Beste klant,
Helaas hebben wij geconstateerd dat een aantal vastgestelde errata in de WISC-V-NL niet bij
alle gebruikers zijn doorgekomen. Om deze
reden sturen we de errata, voor sommigen
misschien ten overvloede, voor de volledigheid
nogmaals.
Een aantal errata geldt alleen voor de 1e druk.
Deze zijn namelijk in de 2e druk al verholpen.
Sommige errata gelden voor druk 1 én druk 2.
Zie bijgevoegd document voor welke informatie voor u van toepassing is. Op de achterkant
van het titelblad van de Afname- & scoringshandleiding vindt u over welke druk u beschikt.
Klik op de link om het document te downloaden
WISC-errata-2019.pdf
Mocht u vragen hebben, dan kunt u een e-mail
sturen naar testadvies-nl@pearson.com
Hartelijk dank en excuses voor het eventuele
ongemak.
Met vriendelijke groet,
Pearson Clinical Benelux
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Heeft u deze mail van Pearson of de herziene
papieren handleidingpagina’s niet ontvangen,
dan raad ik u aan contact met hen op te nemen. In dit geval verneemt u het via mij, maar
het is van belang dat de uitgever u rechtstreeks weet te bereiken om errata door te
geven, ook van andere tests.
In Nieuwsbrief 2018-1 werd onder punt 8 al
genoemd dat er rondom errata vaak problemen zijn en dat deze niet specifiek zijn voor
een bepaalde test of testuitgever.
Testuitgevers zijn in het algemeen helaas vaak
terughoudend met het publiceren van errata.
Ontdekte fouten worden doorgaans in een
volgende druk aangepast, maar het gebeurt
weinig dat gebruikers hierover ook actief worden geïnformeerd. Dat geldt ook voor online
scoring. Ook in die software zullen wel eens
fouten worden ontdekt en gecorrigeerd. Maar
hoe vaak heeft u van een testuitgever gehoord
dat er een correctie in een online scoreprogramma is doorgevoerd, dat eerder berekende scores fouten bevatten en herberekening wenselijk is?
Herhaaldelijk hebben mijn collega’s en ik de
afgelopen 15 jaar ontdekte fouten gemeld bij
alle grote testuitgevers, inclusief fouten in
scoretabellen en scoreprogramma’s, met directe invloed op de testscores. Slechts incidenteel leidde dit tot berichtgeving aan de
testgebruikers. Het gevolg van errata die gebruikers niet bereiken, kan zijn dat cliënten
onjuiste scores krijgen toegekend, zonder dat
testgebruikers of cliënten zich hiervan bewust
zijn.
Testuitgevers weten ons, indien we ons hiervoor ingeschreven hebben, gelukkig goed te
bereiken met (reclame)mails over nieuwe
tests, vakliteratuur en trainingen. Dit zou daarmee een geschikt kanaal kunnen zijn om ook
aandacht aan errata te besteden. Uitgevers
zouden ook een aparte errata-Nieuwsbrief
kunnen ontwikkelen. Het blijft kwetsbaar om
uitsluitend gebruik te maken van het klantenbestand m.b.t. de betrokken test, want
binnen grote organisaties gaat dat vaak over
schijven, post komt niet altijd aan en mailadressen zijn niet langer actueel als contactpersonen van baan veranderen.
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2) 90% of 95% betrouwbaarheidsinterval gebruiken?
Tot voor kort was er eigenlijk nooit discussie
over; hoewel handleidingen van Wechslertests
bij IQ-scores al jaren ook de 90%-betrouwbaarheidsintervallen vermeldden, koos iedereen eigenlijk altijd vanzelfsprekend voor het
95%-betrouwbaarheidsinterval. Dit is immers
de gouden standaard in de statistiek. Iedereen
weet dat IQ-scores met een bepaalde marge
van (on)betrouwbaarheid omgeven zijn en
snapt dat 100% betrouwbaarheid niet bestaat.
Maar we willen de kans op een meetfout uiteraard zo klein mogelijk hebben. Het is erg
vervelend naar betrokkenen als we ernaast
zitten met onze testuitslagen, die kans willen
we minimaliseren. Als dat te vaak gebeurt,
dan bestaat de kans dat mensen onze rapportages minder serieus gaan nemen.
Vanuit de WISC-V testuitgever wordt nu aangeraden het 90%-betrouwbaarheidsinterval te
gebruiken in rapportages van IQ-scores. Hiermee wordt afgestapt van de gouden standaard in de statistiek; het 95%-betrouwbaarheidsinterval. En u denkt natuurlijk: welke
moet ik nu aanhouden?
Natuurlijk is het interval van 90% wat smaller
en daarmee overzichtelijker/prettiger in gebruik. Maar is dat een geldig argument om af
te wijken van de op inhoudelijke gronden bestaande norm, die brede consensus geniet?
Bij het WISC-V TIQ valt het breedteverschil
tussen de intervallen overigens enorm mee.
Het 90%-interval kent bij alle WISC-V TIQ’s een
breedte van 10-11 punten, terwijl het 95%interval 12-13 punten breed is. U ziet dat de
‘winst’ van het 90%-interval bij het WISC-V TIQ
dus erg beperkt is. Voor die 1-3 punten verschil is iedereen het er, hoop ik, wel over eens
dat dit niet de moeite waard is om een concessie aan de statistische gouden standaard te
doen en de kans op een meetfout te verdubbelen van 5% naar 10%.
Maar, eerlijk is eerlijk, bij de WISC-V indexen
zijn zowel de 90% als 95%-ranges wel duidelijk
breder en zijn de verschillen in breedtes niet
zo verwaarloosbaar als bij het TIQ. Daar zijn
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de 95%-intervallen aanmerkelijk breder (net
als bij de WISC-III, waar het PIQ bijvoorbeeld
standaard een breedte van 20 punten kent).
Het TIQ kent op de WISC-V een smallere intervalbreedte omdat de index-IQ’s minder betrouwbaar zijn dan het TIQ.
Een smaller betrouwbaarheidsinterval rapporteert en praat prettiger richting cliënten. Maar
realiseert u zich dat de kans dat u er door een
meetfout naast zit met dat smallere interval
dan wel ineens tweemaal zo groot is. Het
biedt in die zin dus een schijnzekerheid, als u
90%-intervallen verkiest omdat deze smaller
zijn. Natuurlijk zijn kleinere intervallen fijn.
Maar vraagt u zich ook af hoe het komt dat
betrouwbaarheidsintervallen eigenlijk zo
breed zijn? Dit komt omdat dat IQ-tests doorgaans een vrij grote onnauwkeurigheidsmarge
hebben. De breedte van het interval wordt
bepaald door de meetonzekerheid waarmee
het gemeten IQ omgeven is, benadrukt dat er
sprake is van een schatting en betekent grofweg dat de werkelijke mogelijkheden met een
bepaalde mate van zekerheid verondersteld
mogen worden ‘ergens’ binnen dat interval te
liggen.
Mijn advies is om bij het rapporteren van IQscores de 95%-betrouwbaarheidsintervallen
aan te houden en deze in uw rapportage te
vermelden. Hiermee sluit u aan bij wat in de
statistiek en op andere IQ-tests gebruikelijk is.
Het interval is dan inderdaad wat breder dan
bij 90%, maar dan zit u er ook niet meer 1 op
de 10 keer naast met het gehanteerde interval.
Voor welk interval u ook kiest, noem altijd het
percentage erbij (90% of 95%), zodat de lezer
weet welk interval u hanteert.

3) Punt-IQ’s en intervallen: welke
rapporteer je?
Makkelijke vraag, zou ik zeggen: beide natuurlijk! Zoals we dat eigenlijk/hopelijk altijd al
doen. We realiseren ons dat het ‘punt-IQ’ (de
puntscore; het exacte gemeten IQ-getal, in de
internationale literatuur vaak aangeduid als
‘the observed score’) een ‘schatting van de
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dag’ is, waarbij het interval (vrij vertaald) de
marge van betrouwbaarheid weergeeft
waarmee deze puntscore is omgeven. De statistische werkelijkheid ligt wat genuanceerder
(zie Nieuwsbrief 2017-3 met het artikel over
de betekenis van betrouwbaarheidsintervallen, die per test kan verschillen), maar laten
we voor het gemak nu even aanhouden dat
het interval de kans ter hoogte van een bepaald percentage weergeeft dat iemands werkelijke IQ (de fictieve ‘ware score’) ergens
binnen dat interval ligt. Anders haakt hier de
helft van de lezers al af, omdat dit psychometrisch nog best taaie kost is. Realiseert u zich
overigens dat de kans groter is dat de ware
score in de buurt van het puntscore (het gemeten IQ) ligt dan richting de uiteinden/
grenswaarden van het interval. Betrouwbaarheidsintervallen zijn opgebouwd volgens een
normaalcurve. Kortom, de kans dat het puntIQ er ontzettend naast zit is kleiner dan de
kans dat het punt-IQ er minder ver naast zit.
Terechte kritiek is dat het punt-IQ een misleidende mate van exactheid kan suggereren.
Dat het IQ van een cliënt precies 113 zou zijn
en dus niet 112 of 114. En dat hij met een IQ
van 113 slimmer of intelligenter zou zijn dan
de buurman, die ‘slechts’ 109 behaalde.
Rondom de WISC-V wordt nu door sommigen
geadviseerd om alleen nog intervallen te rapporteren en de punt-IQ’s los te laten. Mogelijk
is dit een reden waarom sommigen het 90%betrouwbaarheidsinterval adviseren; als je
alleen nog in intervallen rapporteert en dat
zijn ook nog eens die brede van 95%, dan
komt dit de leesbaarheid van het rapport niet
ten goede. Los van dat u dergelijk beleid niet
per intelligentietest wilt variëren, vind ik het
ook erg onwenselijk om puntscores weg te
laten en raad ik u aan beide (IQ met bijbehorend 95%-interval) in uw rapportages te vermelden. Wanneer alleen in intervallen wordt
gerapporteerd, ontstaan mijns inziens minder
leesbare rapportages. En gaat u er ook aan
voorbij dat een kind op een bepaald moment
weldegelijk een bepaalde prestatie heeft
neergezet, ook al is die niet heilig. Bovendien
voldoet het weglaten van puntscores naar
mijn idee ook niet aan de richtlijnen rondom
diagnostische rapportages (wanneer punt-IQ’s
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ook weggelaten zouden worden uit een overzicht met alle scores, al dan niet in een bijlage). Een rapport behoort transparant en
toetsbaar te zijn.
Ik zou het persoonlijk storend vinden om een
rapportage te ontvangen over een cliënt,
waarin de puntscores ontbreken. Volgens mij
zijn de puntscores ook gewoon leidend bij de
discrepantieanalyses. Of de ene index significant van de ander verschilt, wordt gewoon
bepaald op basis van het aantal punten verschil tussen de index-IQ’s en bijv. niet door het
ontbreken van overlap tussen intervallen. Die
puntscores wil ik daarom ook gewoon hebben
om te kunnen checken of sommige collega’s
de handleiding/het scoreprogramma hebben
aangehouden, of dat ze er eigen stelregels op
nahouden, waarbij ze een verschil standaard
vanaf een bepaald aantal punten significant
vinden (dat zagen we bij de WISC-III helaas
ook, terwijl de handleiding daar gewoon een
heldere tabel voor had, die per leeftijd en per
IQ-combinatie aangaf wat de kritieke waarden
zijn).
En is het ook niet raar dat we anders wel
exacte geschaalde subtestscores vermelden,
die niet eens voorzien zijn van een interval
(deze zijn ook niet beschikbaar voor de gebruiker), en bij de IQ’s dan plotseling voorzichtig worden? Want als een kind bijvoorbeeld
een score van 12 haalt op Blokpatronen, dan
is ook die score een schatting, waarbij een
meetfout en betrouwbaarheidsmarge aan de
orde moeten zijn. De prestatie op Blokpatronen had misschien ook wel een interval verdiend, in dat geval resulterend in een vermelding in het rapport als hieronder:
Blokpatronen: 12
(95%-betrouwbaarheidsinterval: 11-14)
Of voor de mensen die een punt van puntscores maken:
Blokpatronen: 11-14
(95% betrouwbaarheidsinterval)
Toonaangevende internationale handboeken
rondom Wechsler-intelligentietests adviseren
om de intervallen bij de gemeten IQ-scores te
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vermelden, maar niet om de gemeten IQ-scores helemaal weg te laten. (o.a. ‘(…) mentioning the confidence interval around the observed scores seem to be the best recommendation to avoid adverse consequences (…)’ (In:
Weiss, Saklofske, Holdnack & Prifitera, 2016).

onze toets Engels staan (laat staan dat de 7,3
werd weggelaten en het interval resteerde):
Engels tekstbegrip: 7,3
(95%-betrouwbaarheidsinterval: 6,2-8,4)
En toch weet iedereen dat de ene leerling wat
beter in een vak is dan de andere en op welk
niveau hij ongeveer zit (bijvoorbeeld een leerling die van zichzelf weet dat hij voor Frans
meestal tussen de 7 en de 9 scoort). En dat je
op toetsen soms wat beter of slechter kunt
presteren en van welke omstandigheden dit
afhangt. Omstandigheden die deels overlappen met prestaties op intelligentietests (denk
aan vermoeidheid, motivatie, concentratie,
stemming, gedoe thuis, medicatiegebruik,
lichamelijke klachten, enz.). En soms leent de
ene toets/test zich wat beter dan een andere
om te laten zien wat je kunt.

Verder denk ik dat we mensen die onze rapportages lezen onderschatten als we denken
dat ze zich niet realiseren dat een IQ- meting
nooit 100% betrouwbaar en valide is.
Mocht u het weglaten overwegen als middel
om ‘slagboomdiagnostiek’ tegen te gaan?
Maakt u zich geen illusies; indicatieorganen,
scholen en instellingen zorgen er wel voor dat
ze de punt-IQ’s er anders alsnog zelf bij opzoeken of zullen u alsnog vragen uw rapportage aan te vullen, voordat ze een dossier in
behandeling nemen.
Intervallen in plaats van puntscores? Over
schoolcijfers, thermometers, weegschalen en
het weerbericht...
Waarschijnlijk heeft u er nu al wel voldoende
over gehoord. Omdat ik merk dat veel vakgenoten de nieuwe adviezen automatisch overnemen (blijf kritisch nadenken, ook over wat
ik zeg uiteraard ), noem ik hieronder nog
wat voorbeelden om dit punt nader te illustreren.
Een IQ is een schatting, waarmee iets beoogd
wordt te meten. Dat is natuurlijk helemaal
niet uniek voor IQ-tests. Schoolcijfers zijn in
feite ook schattingen van achterliggende capaciteiten. Als je een 7,3 voor wiskunde haalt,
kan dit de volgende keer ook een 6,2 of 8,4
zijn. Toen wij vroeger ter voorbereiding op ons
eindexamen examenbundels hadden om met
examens van voorgaande jaren te oefenen,
merkten we ook dat we wisselende scores
haalden, terwijl het toch echt iedere keer
weer over bijvoorbeeld Engels tekstbegrip
ging. Het te meten achterliggende construct
was gelijk, maar de puntscores verschilden
altijd wat. En soms hadden we een score die
we niet herkenden en niet bij onze capaciteiten paste. Ook als we hetzelfde proefexamen
meerdere keren maakten met een tijdje ertussen, dan kon de uitslag variëren. Schoolcijfers
zijn altijd puntscores. Nooit zagen we boven
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We gebruiken vaak ook apparatuur om allerlei
metingen te doen in ons leven. En al die instrumenten hebben ook bepaalde marges van
(on)betrouwbaarheid; een meetfout. Ook van
koortsthermometers is bijvoorbeeld bekend
dat ze er bij een meting doorgaans een beetje
naast kunnen zitten. Dat heeft u vast wel eens
gemerkt als u direct na elkaar meerdere metingen deed. Metingen met oorthermometers
zijn hierin vaak nog wat minder betrouwbaar
dan de klassieke meetmethode. Als we er voor
het gemak even van uitgaan dat de werkelijke
temperatuur in de zeer korte tussentijd niet
ineens veranderd is, dan is het dus de meetfout van het instrument die een afwijking van
de werkelijke temperatuur verklaart. Laten we
als fictief voorbeeld zeggen dat een
koortsthermometer er in de meeste gevallen
maximaal een halve graad naast zit. Bij een
meting van 38,3° met een instrument dat er in
95% van de gevallen maximaal een halve
graad naast zit, kan dan gezegd worden dat
iemand een gemeten temperatuur heeft van
38,3° met een 95%-betrouwbaarheidsinterval
van 37,8° - 38,8° (en daarmee in het interval
‘verhoging-koorts’ valt). Maar ook zonder dat
interval weten de meeste mensen echt wel
dat thermometers er een beetje naast kunnen
zitten en dat ze een ‘ongeveer’-temperatuur
meten. En dat er verschil kan zijn tussen verschillende thermometers (goedkopere vs.
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duurdere, geijkte vs. niet-geijkte, enz.). En
toch zeggen we bij 37,9° gewoon dat we verhoging hebben en bij 38,1° dat we koorts
hebben. Wel zo makkelijk.

Het zelfde geldt voor weegschalen. U bent
vast wel eens meerdere keren direct na elkaar
op een weegschaal gaan staan, nadat de eerste keer u toch wat tegenviel en u hoopte op
een meetfout?  En wel eens gemerkt dat er
dan toch net enkele decimalen afwijking van
de eerste meting was? Ook uw weegschaal
heeft een meetfout, waarbij we toch de puntscore prefereren boven (uitsluitend) een intervalvermelding.

We houden ook vaak al rekening met een
meetfoutmarge als we een brief of pakketje
wegen voordat we deze frankeren. Of als we
onze bagage inpakken voor een vliegvakantie,
wetende dat bij het inchecken of Schiphol
onze bagage wordt gewogen en hun weegschaal net wat kan afwijken van die van ons.
We willen natuurlijk niet bijbetalen, dus zorgen we dat we met een kleine meetfoutmarge
incalculeren en aan de veilige kant gaan zitten
van de toegestane hand- en ruimbagage.

U woont in Utrecht en ziet dat het 25° is. Dan
realiseert iedereen zich dat het best een paar
graden lager of hoger kan zijn (nog meer als
het een voorspelling van morgen is) en dat dit
van bepaalde omstandigheden zal afhangen.
Ook al staat er geen interval bij, iedereen
weet dat het een ‘ongeveer’-aanduiding is.
Zou u het fijner vinden als het weerbericht
voortaan op het kaartje allerlei intervallen zou
vermelden? In bovenstaand kaartje stond er
dan wellicht 22°-27° (betrekkelijk smalle intervallen omdat temperatuur betrouwbaarder
te meten en voorspellen is dan intelligentie).
Soms wordt er ook wèl een interval vermeld
bij het weerbericht, in de vorm van de zogenaamde ‘pluim’. Zou u onderstaande afbeelding helder leesbaar vinden als de lijn van de
‘punt-temperaturen’ zou zijn weggelaten en u
uitsluitend nog de marges zag?

Kortom, ook niet-diagnosten zijn zich bewust
van het bestaan van meetfouten.
Ander voorbeeld (laatste hoor, nog even volhouden, u doet het hartstikke goed! ): het
weerbericht. Op het journaal ziet u het actuele
weer van vanmiddag:
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Van de thermometer, weegschalen en het
weerbericht weer terug naar intelligentietests.
Het klopt helemaal dat het punt-IQ de ‘schatting van de dag’ is, maar laten we niet doen
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alsof het een nietszeggend getal is. Het heeft
absoluut waarde, maar geen absolute waarde.
Vermeld dus het gemeten IQ met het bijbehorende interval in uw rapportages. Anders gezegd: vermeld ook de ‘dagschatting’ en ga niet
voor ‘daáág schatting!’ 

4) Mag ik de WISC-III nog gebruiken?
Een groot deel van het land is inmiddels overgestapt op de WISC-V. Er zijn ook veel collega’s die heel bewust nog wachten (en soms
zelfs weer teruggegaan zijn naar de WISC-III),
waarbij men vooral de COTAN-beoordeling
afwacht (ik ook). Ik ontvang veel mails van
mensen die zich afvragen of ze de WISC-III nog
wel ‘mogen’ gebruiken. Dat is uiteraard uw
eigen professionele afweging, het is zeker niet
verboden en wat mij betreft op dit moment
ook nog goed te verantwoorden.
Herkent u de vraag ‘Waarom moet (…) gekeurd worden voordat het verkocht mag worden?’ misschien ergens van? Zou dat ook niet
voor belangrijke psychodiagnostische instrumenten gelden? 
Voor de beoordeling levert een testuitgever
aan de COTAN regelmatig meer gegevens aan
dan waarover de testgebruiker kan beschikken, die uitsluitend de handleiding(en) heeft
om zich te kunnen verdiepen in het normeringsonderzoek en de psychometrische eigenschappen van een test. Dat betekent dat de
COTAN-beoordeling van toegevoegde waarde
is op uw eigen beoordeling van de informatie
uit de (technische) handleiding, zelfs als u psychometrisch goed onderlegd bent (wat de
meeste van ons niet zijn). Het komt ook regelmatig voor dat in handleidingen een positiever beeld over de validiteit en betrouwbaarheid van een test wordt beschreven (de
slager die zijn eigen vlees keurt, ‘wij van wceend…’) dan hoe de COTAN dit beoordeelt.
Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van het normeringsonderzoek.
Als de COTAN-beoordeling van de WISC-V op
alle relevante criteria positief uitpakt, dan is
het aan te bevelen om over te stappen. Realiseert u zich dat het advies dat u krijgt in de
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WISC-III vs. WISC-V discussie, ook afhangt van
degene aan wie u het vraagt. Hierbij kunnen
zowel inhoudelijke visieverschillen als (commerciële) belangen een rol spelen. In uw
overweging zijn wat mij betreft een aantal
factoren van belang (volgorde is willekeurig):
1) Enkele WISC-III items zijn verouderd
De WISC-III kent ongeveer 5 items, die vooral
door technologische ontwikkelingen inmiddels
gedateerd zijn (om begrijpelijke redenen
noem ik de items hier niet, nu de WISC-III nog
wordt gebruikt). De invloed hiervan op de
uitkomsten is overigens verwaarloosbaar.
Sommige items zijn door de ontwikkelingen
moeilijker geworden, andere juist makkelijker,
omdat nu meer antwoorden goed gerekend
mogen worden.
2) Theorievorming rondom intelligentie
De theorievorming over intelligentie heeft
sinds de ontwikkeling van de WISC-III niet stilgestaan en ook in die zin is de WISC-V meer
van deze tijd dan de WISC-III. De WISC-V is
meer dan de WISC-III, maar zeker niet volledig, in lijn met het toonaangevende CHC-model. Een model waarop overigens ook kritiek
is.
3) WISC-III normen (bijna) verouderd
De COTAN zal de WISC-III normen ergens in
2019 de status ‘verouderd’ geven (op dit moment, begin maart 2019, is dat nog niet het
geval), waarbij de beoordeling van de normen
sowieso nog ‘Voldoende’ blijft tot 2024. Pas
dan zullen deze een ‘Onvoldoende’ krijgen
met de vermelding dat de normen wegens
veroudering onbruikbaar zijn.
De COTAN heeft haar oordeel over de WISC-VNL nog niet gepubliceerd. Veel gebruikers
willen dit afwachten. Dat is goed voorstelbaar.
Ook bij de WISC-III introductie werd er druk
ervaren om snel te moeten overstappen en
werd genoemd dat de WISC-R verouderd was.
Velen stapten over en merkten ineens dat
kinderen lager scoorden. De COTAN gaf de
2002-normen een ‘Onvoldoende’ (de normgroep kende o.a. een oververtegenwoordiging
van hoger opgeleide kinderen), er verscheen
(onder druk uit het veld en vooral met dank
ook aan Peter Tellegen, auteur van de SON-R
en NIO) een erratum met nieuwe normen in
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oktober 2003. Dit was echter een ‘noodverbandje’. Pas in april 2005 kwamen er wederom aangepaste normen, die voor het eerst
een ‘Voldoende’ kregen (na twee revisies) in
2005.
Vergelijk het met een nieuw medicijn…
Vergelijk het eens met een nieuw medicijn,
dat op de Nederlandse markt wordt geïntroduceerd, bijvoorbeeld een nieuw antidepressivum of een nieuwe ADHD-pil. En houd ondertussen de parallel met de WISC-V goed in
uw achterhoofd.  In het buitenland zijn er
met dit nieuwe middel volgens de farmaceut
positieve ervaringen opgedaan en dat wordt
ook bevestigd door buitenlandse artsen. En
recentelijk is het medicijn op de Nederlandse
markt geïntroduceerd. Maar omdat de Amerikaanse pil in de originele vorm niet geschikt is
voor de Nederlandse populatie, heeft de farmaceut het middel aangepast voor de locale
bevolking (lees: de WISC-V is vertaald naar het
Nederlands, een aantal subtests is weggelaten
uit de oorspronkelijke versie en er is sprake
van een geheel nieuwe steekproef/normering).
Het betreft dus niet het identieke middel
waarmee in het buitenland onderzoek is gedaan en we weten nog niet hoe patiënten
zullen reageren op de voor de Nederlandstalige markt bewerkte versie van het middel.
De bijwerkingen zijn nog niet bekend of onderzocht, er is nog niets over gepubliceerd,
maar de mensen die de oude zat waren en
met de nieuwe pil experimenteren, rapporteren er wisselend over. Sommigen zijn enthousiast en vinden het een medicijn ‘van deze tijd’
dat lekker wegslikt, andere mensen melden
bijwerkingen die bij het eerdere medicijn niet
aan de orde waren (vooral ‘slimme slikkers’
merken dat ze na inname van het nieuwe
middel ineens minder slim geschat worden
).
Aan het gebruik van dit middel kunnen belangrijke consequenties verbonden zijn. Het
middel moet nog worden beoordeeld door het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
en op dit moment gebruikt u als patiënt nog
het middel dat u al jaren gebruikt en u doorgaans goed helpt bij uw klachten. Maar, eerlijk
is eerlijk, de T.H.T.-datum van dit middel is wel
nabij en er is zelfs discussie of deze al verstre-
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ken is. De farmaceut zegt zelfs dat het eerdere
middel hopeloos verouderd is (ze illustreren
dit aan de hand van een telefoon) en echt niet
meer van deze tijd is. Ze zeggen dat u het
nieuwe medicijn echt met een gerust hart
kunt gebruiken en bieden u zelfs korting als u
snel overstapt. Wilt u als patiënt dan liever de
onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van het
nieuwe medicijn afwachten en gebruikt u tot
die tijd nog even de voorraad van uw vertrouwde medicijn? Of neemt u de gok en vertrouwt u de farmaceut die zegt dat het echt
aan te bevelen is, zij het zelf al hebben getoetst aan hun eigen strenge kwaliteitscriteria
en kiest u voor een middel waarover het buitenland enthousiast is, maar waarvan de voor
Nederland/Vlaanderen gemodificeerde versie
nog niet onafhankelijk op kwaliteit is getoetst?
En maken de kritische geluiden die u in Nederland over dit nieuwe middel hoort (de ervaringen zijn niet eenduidig positief) u daarin
nog extra voorzichtig om te switchen voordat
u weet dat het nieuwe middel echt veilig is?
Stel dat de beoordeling op bepaalde essentiële criteria naderhand negatief zou uitpakken
terwijl u het middel al een half jaar gebruikt
(of, om nog wat extra op uw gevoel in te spelen , dat u het aan uw jeugdige patiënten
heeft voorgeschreven, zonder hen over de
niet-beoordeelde status te informeren). Zou u
zichzelf dan verwijten dat u al overgestapt
bent en hiermee een vermijdbaar risico heeft
genomen?
Nou goed, de metafoor is wel helder en voldoende uitgemolken.  Ik kan me voorstellen
dat mensen inmiddels zijn overgestapt en vind
het ook minstens evenzeer te verantwoorden
dat collega’s de COTAN-beoordeling van de
WISC-V vanuit zorgvuldigheid afwachten.
U wilt natuurlijk heel graag weten wanneer
deze COTAN-beoordeling wordt verwacht?
Goed nieuws, zie hieronder.

5) COTAN-beoordeling WISC-V: 1e
kwartaal 2019 verwacht
De COTAN heeft medio januari laten weten
dat ze hun beoordeling van de WISC-V-NL in
het eerste kwartaal van dit jaar zal publiceren
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in de COTAN Documentatie. Wie weet is die
verwachting inmiddels bijgesteld, maar lang
zal het dus niet meer duren. Ik raad u aan om
straks niet alleen kennis te nemen van de beoordeling zelf, maar ook de uitgebreide toelichting erbij te lezen (een pdf-bestand dat u
alleen met een abonnement kunt downloaden), waarin ze hun oordeel uitgebreid motiveren en veel relevante informatie toevoegen.
Bij de WISC-III konden we bijvoorbeeld lezen
dat en waarom subtestanalyse werd afgeraden, waarom we extra voorzichtig moesten
zijn met subtest Doolhoven, enz.
Raadpleeg een COTAN-beoordeling altijd bij
de bron, omdat uitgevers nog wel eens ten
onrechte stellen dat de COTAN hun test heeft
‘goedgekeurd’ (de COTAN zegt altijd dat ze
een test nooit goed- of afkeuren maar beoordelen op een aantal categorieën) en ik heb
ook herhaaldelijk meegemaakt dat testuitgevers op hun eigen site een positiever beeld
van een COTAN-beoordeling schetsten of met
een ‘Onvoldoende’ beoordeelde categorieën
afzwakten of weglieten.
Jaja, hij
komt eraan!

6) Aanvullingen COTAN Beoordelingssysteem per 2018
Naar aanleiding van o.a. ontwikkelingen op
het gebied van testconstructie heeft de
COTAN in 2015 besloten om het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests
(2010) uit te breiden met een aantal aanvullingen, waaronder een fairness-addendum en
een addendum unproctored gegevensverzameling. Per 1 december 2018 is het addendum
Unproctored gegevensverzameling herzien en
is er een nieuw addendum actualisatie instrumenten vastgesteld. U kunt deze addenda
hier raadplegen. Unproctored gegevensverzameling gaat over testafname buiten aanwezigheid van een testleider om, bijvoorbeeld de
situatie waarin iemand via een link thuis persoonlijkheidsvragenlijsten kan invullen. Dat
heeft allerlei voordelen maar er liggen ook
risico’s op de loer: want hoe weet je zeker wie
het heeft ingevuld? En kan er op andere wijze
mee gesjoemeld zijn? De COTAN beschrijft
zorgvuldig hoe ze omgaan met unproctored
verzamelde gegevens als deze worden ingezet
voor normering, betrouwbaarheids- en validiteitsonderzoek.
Ik verwacht dat met de toename in online
scoring testuitgevers vroeg of laat ook in de
verleiding zullen komen om op basis van deze
gegevens normen te ontwikkelen. De data
worden hen gratis aangeleverd (sterker nog:
de testleider betaalt daarvoor) en het zou hen
veel en kostbaar normeringsonderzoek schelen. Ik hoop dat de COTAN zeer kritisch zal zijn
bij aangeboden tests, waarbij de normen op
deze manier zijn verzameld. Want hoe stel je
de representativiteit vast, hoe weet je zeker
dat er geen fictieve cliënten tussen zitten of
dat men data heeft veranderd om te kijken
welke invloed dit op de scoring zou hebben,
enz. enz.

7) Eerdere indeling WISC-V IQscores aangepast
In Nieuwsbrief 2018-1 werd onder punt 4
e.e.a. geschreven over de verwarrende naamgeving/classificatie van WISC-V IQ-scores. Kort
samengevat was er ‘ineens’ een nieuwe indeling van hoe we IQ-scores zouden kunnen
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gaan noemen. Hoewel de indruk bestond dat
het één nieuwe indeling betrof, bleken er allerlei verschillende varianten van de indeling
te bestaan in verschillende bronnen:
- WISC-V Technische handleiding
- WISC-V scoreprogramma Q-global
- Hand-outs WISC-V training van Pearson
- Artikel van collega Ruiter e.a. (2017), die
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
ontwikkeling van de WISC-V-NL en over
deze test ook trainingen vanuit Pearson
verzorgt.

het puntgemiddelde 100. Vergeet niet dat de
90-110 range voor het gemiddelde gebied
(Resing & Blok, 2002) al een bewuste en goed
gemotiveerde concessie aan de statistiek in de
andere richting was (de grens werd gelegd op
⅔ sd van het puntgemiddelde 100), omdat er
anders in de terminologie onvoldoende gedifferentieerd zou worden tussen kinderen op
de lagere en hogere onderwijsniveaus (zowel
een mavoleerling als vwo’er zouden dan doorgaans een ‘gemiddeld’ IQ scoren).

Na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief
is de indeling in het artikel gerectificeerd naar
onderstaande indeling.
IQ
≥130
120-129
110-119
90-109
80-89
70-79
<70

Classificatie WISC-V
zeer hoog
hoog
hooggemiddeld
gemiddeld
laaggemiddeld
laag
zeer laag

Classificatie in artikel Ruiter e.a. (2017), na rectificatie
okt. 2018. Download hier het gerectificeerde artikel,
waarin de tabel op de voorlaatste pagina is aangepast,
zoals hierboven in de tabel weergegeven.

Ik vind dit een duidelijke verbetering. Ik ben
blij dat de term ‘extreem hoog/laag’ eruit is.
Ook de eerdere ‘hoog/laag in het gemiddelde
gebied’ was voor velen een ongelukkige term
(naar ik begrijp blijft dit helaas nog wel gehandhaafd in de Technische handleiding en
het online scoreprogramma, ook de errata
hanteren deze term nog). Niet alleen taalkundig vond ik het onwenselijk, maar ook omdat
het suggereerde dat het gemiddelde gebied
van 80-120 liep. Oftewel, van ‘zwakbegaafd’
(om even in DSM-termen te spreken) en doorgaans met leerproblemen gepaard gaande, tot
het vwo-gemiddelde, was nog het ‘gemiddelde gebied’. In mijn vorige Nieuwsbrief verwees ik al naar een eerder artikel (Kaldenbach,
2007: FAQ 4), waarin ik uitlegde waarom ik
geen voorstander ben van de termen ‘laaggemiddeld’ en ‘hooggemiddeld’. Mijns inziens
moeten we met onze classificaties niet de
suggestie wekken dat het gemiddelde gebied
opgerekt kan worden tot 1⅓ sd afwijking van
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Zoals in Nieuwsbrief 2018-1 gemotiveerd,
adviseer ik om de indeling van Resing & Blok
te blijven volgen, zoals u dit waarschijnlijk al
jaren doet of deed, en daarin geen onderscheid te maken per IQ-test. Volledigheidshalve hieronder nogmaals deze indeling. In uw
rapport classificeert u wat mij betreft niet de
persoon (‘Willem is begaafd’), maar de testprestatie (‘Rick presteert/functioneert, gemeten met de WISC-V, op een gemiddeld intelligentieniveau’). Door het als stabiele persoonseigenschap te formuleren zou u ten onrechte suggereren dat het een vaststaand feit
is, terwijl er sprake is van meetfouten, allerlei
andere omstandigheden die invloed hebben,
enz. En kinderen kunnen zich ontwikkelen in
beide richtingen. Wie voor en dubbeltje geboren is, wordt soms weldegelijk een kwartje. En
we hebben allemaal al vaak hertests gezien
met grote verschillen in scores. Scores kunnen
dalen of stijgen, maar soms zien we ook dat
profielen volledig veranderen of zelfs omkeren
wat betreft de richting van de disharmonie
(eerdere zwakke prestaties lijken bij hertest
ineens een sterke kant en vice versa).
IQ
>130
121-130
111-120
90-110
80-89
70-79
50-69
35-49

Classificatie
zeer begaafd
begaafd
boven gemiddeld
gemiddeld
beneden gemiddeld
laag begaafd / moeilijk lerend
lichte verstandelijke beperking
matige verstandelijke beperking

Classificatie Resing & Blok (2002)
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8) WISC-V onderwijstabel wordt
helaas niet aangepast
In Nieuwsbrief 2018-1 werd bij punt 3 (‘WISCV handleiding mist bruikbare en essentiële
tabel onderwijsniveaus’) gepleit voor nadere
differentiatie in de onderwijstabel 6.14a in de
Technische handleiding (blz. 119). Er werd
beschreven dat de globale indeling naar onderwijsniveaus, waarbij veel onderwijsniveaus
zijn samengevoegd, het niet goed mogelijk
maakt om met de WISC-V vragen te beantwoorden over welk onderwijsniveau in principe het beste zou aansluiten bij het met de
WISC-V gemeten intelligentieniveau (los van
het feit dat allerlei andere dan cognitieve factoren natuurlijk ook bepalen of iemand het op
een bepaald niveau redt). We kunnen door de
keuze die Pearson maakt nu lastiger met jongeren meedenken als ze vastlopen op school
en de intelligentietest hierin een belangrijk
puzzelstuk kan zijn.
We weten op de WISC-V nu niet meer wat een
gemiddelde prestatie is van een leerling binnen een specifieke richting van het vmbo (bijvoorbeeld Basis, Kader of TL), op de havo of
binnen het vwo. Stel, we krijgen een kind in
onderzoek, dat op school (vwo) teruglopende
cijfers haalt en dreigt te doubleren. Intelligentieonderzoek wordt in een breder kader ingezet om te kijken of hij normaliter in cognitieve
zin het vwo aan zou moeten kunnen. Het kind
behaalt een TIQ en index-IQ’s tussen de 105110. Dan weten we nu niet meer of dit op de
WISC-V voor vwo-niveau ‘normaal’ of ‘afwijkend’ is. In tabel 6.14a kunnen we bijvoorbeeld lezen dat een N=106 groep van 3e t/m 6e
klassers havo/vwo-leerlingen gemiddeld een
TIQ van 112,18 scoorden op de WISC-V, met
een sd van 8,72. Maar we weten niet hoever
havo en vwo op de WISC-V uiteenlopen in de
normgroep. Misschien is het havogemiddelde
wel 104 en het vwo-gemiddelde 119. En we
weten ook niet of die N=106 ongeveer ‘fiftyfifty’ opgebouwd is en bestaat uit 53 havisten
en 53 vwo’ers. Misschien waren het wel 80
havoleerlingen en 26 vwo’ers, waardoor de
verdeling scheef is en de statistieken dus ook
veel meer in de buurt van de gemiddelde havoprestaties liggen (of andersom)…
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Eerder had ik contact met Pearson en heb ik
geprobeerd hen te overtuigen van het nut en
de noodzaak van een meer uitgesplitste tabel,
zodat we daar in het veld de komende 15 jaar
leerlingen die vastlopen beter mee kunnen
helpen. Een intelligentietest is allerminst heilig
en je moet ook allerlei andere factoren meewegen. Maar het is mijns inziens niet te verkopen dat je een toonaangevende intelligentietest niet goed kunt gebruiken in een breder
onderzoek, gericht op de vraag of een jongere
wellicht cognitief overvraagd wordt op school,
of juist wat meer stimulatie zou kunnen gebruiken. Zeker als we bedenken dat de data
gewoon bij de uitgever beschikbaar zijn en het
nader uitwerken van de tabel een kleine
moeite zou zijn, is het frustrerend dat aan dit
brede verzoek uit het veld geen gehoor wordt
gegeven. Het argument lijkt vrij vertaald
vooral dat de tabel op een verkeerde manier
gebruikt zou kunnen worden en collega’s op
basis van de tabel ongenuanceerd uitspraken
zouden kunnen gaan doen en schooladviezen
gaan geven, waarbij ze alleen naar de tabel
kijken en andere factoren onvoldoende meewegen. Ik denk dat de meeste professionals in
het veld daarmee te weinig recht wordt gedaan. Ik vind het echt doodzonde en een grote
gemiste kans, waarbij men meent een verantwoordelijkheid te nemen richting kinderen,
maar dit mijns inziens juist nalaat, met allerlei
negatieve gevolgen voor kinderen van dien.
Voelt u zich vrij de uitgever zelf te mailen, als
u het ook van belang vindt dat een meer gedifferentieerde onderwijstabel alsnog beschikbaar wordt gesteld (testadviesnl@pearson.com). Bij de WISC-III leidde aanhoudende vraag vanuit het veld uiteindelijk
tot twee hernormeringen.
Maakt ú de ontbrekende tabel?
Verder kan ik alleen maar hopen dat mensen
in het veld dit als een aanleiding zien om zelf
data te gaan verzamelen om zelf de(r)gelijke
tabellen te ontwikkelen. Een prachtig project
voor een medewerker aan een universiteit,
masterstudenten en andere opleidelingen die
nog een onderwerp voor het onderzoek zoeken en daarmee zichzelf meteen op de kaart
zetten en het veld blijvend verblijden met hun
waardevolle bijdrage. Data zijn in het land
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volop aanwezig en ik plaats graag een oproep
op mijn website en in de Nieuwsbrief, als ik
hierin iets kan bijdragen. De uitdaging zal
vooral zijn om een niet (te) klinische groep te
krijgen, want de middelbare scholieren die wij
testen, krijgen natuurlijk niet zomaar een IQtest, er bestaat een ‘reason for encounter’.
Maar een database met de WISC-V statistieken van enkele honderden leerlingen op de
verschillende niveaus (met beschrijving van de
kenmerken van deze groep), zou al winst zijn.
Onwenselijke noodgrepen
Ik krijg reacties van collega’s die nu ‘veiligheidshalve’ ervoor kiezen om de WISC-III tabel
3.19 aan te houden als indicatie voor de corresponderende onderwijsniveaus bij WISC-V
IQ’s. Realiseert u zich dat dit een zeer discutabele en onverantwoorde ‘oplossing’ is, die op
allerlei onterechte aannames is gebaseerd.
Het ene IQ is het andere niet. Het feit dat havoleerlingen in de WISC-III steekproef gemiddeld rond de 106 scoorden op de verschillende IQ’s wil absoluut niet zeggen dat dit op
de WISC-V ook zo zal zijn. Hetzelfde geldt voor
alle andere onderwijsniveaus. Daarom is het
zo belangrijk dat we per IQ-test weten wat de
leerlingen op de verschillende onderwijsniveaus gemiddeld op een test scoren en wat de
standaarddeviatie daarbij is, om zicht te krijgen op de spreiding.
Realiseert u zich dat we bij de WISC-V nog
meer dan bij de WISC-III gecombineerde onderwijsniveaus hebben in de tabel en dat we
geen zicht hebben op de verdeling van de verschillende niveaus daarbinnen.

maakt vergelijking bij een hertest ook makkelijker.
Rondom de WISC-V kan zowel met de handleiding als online gescoord worden (er zijn ook
andere externe partijen die tegen betaling
online scoring bieden). De ervaringen die ik
tot nu toe terughoor, geven het beeld van
kleine maar verwaarloosbare verschillen van
doorgaans maximaal enkele punten tussen de
WISC-V handleiding en de online scoring via Qglobal. Vaak worden er ook geen verschillen
gevonden.
Bij de WISC-V kan daarnaast gekozen worden
voor een Nederlandse of een gecombineerde
Nederlands/Vlaamse normgroep. Voor de Vlamingen is er helaas geen aparte normgroep
beschikbaar, zij zullen naar ik aanneem altijd
de gecombineerde NL+VL-normgroep gebruiken. Voor Nederlandse kinderen hebben we
echter een keuze, waarbij ik adviseer om de
Nederlandse normgroep te gebruiken, omdat
deze specifieker en representatiever is. De
gecombineerde normgroep is weliswaar groter, maar ‘groter is niet altijd beter’. De Nederlandse normgroep lijkt mij groot genoeg
(maar houd in de gaten wat de COTAN daar
straks over zegt en hecht dááraan de meeste
waarde). In uw rapport kunt u dan het testgedeelte beginnen met een kopje als hieronder.
WISC-V-NL (Nederlandse normen: handleiding
2017)
of:
WISC-V-NL (normen: NL+VL gecombineerd,
online scoreprogramma Q-global)

9) WISC-V: vermeld de gebruikte
normen in uw rapport
Veel collega’s noemen in hun testformats inmiddels per test welke testversie en normering ze gebruikt hebben. Dat is wenselijk, want
van een aantal tests bestaan meerdere testversies (denk aan de 15-Woorden Test of de
Complexe Figuur van Rey) of normversies (de
WISC-III had normen uit 2002, 2003 en 2005,
de WPPSI-III heeft normen uit 2009 en 2010,
enz.). Voor collega’s die in de toekomst uw
rapportage gebruiken, is het prettig als helder
is welke test- en normversie is gebruikt. Dit
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10) Oproep onderzoek WISC-V bij
HB-populatie: data gevraagd
In Nieuwsbrief 2018-1 werd onderaan punt 5
e.e.a. geschreven over hoogbegaafdheid en
hoe hoogscoorders bij een eerdere testafname nu veel lager scoren op de WISC-V. Dit is
niet alleen de ervaring uit het veld, de Technische handleiding van de WISC-V vermeldt dat
men 27 kinderen uit het HB-circuit had geworven en dat deze ten opzichte van een eerdere
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meting (WISC-III of WPPSI-III/R) nu gemiddeld
een ruim 16 punten lager TIQ behaalden.

11) Afwijkende WISC-V scores
subtest SSC bij afname met iPad?

Vanuit het HB-veld komen veel berichten dat
men zich zorgen maakt over de lagere scores
op de WISC-V. Veel hoogscoorders zien hun
hoge scores slinken en collega's hebben de
indruk dat de WISC-V hen onderschat. Is de
WISC-V nog wel een geschikt instrument bij
deze doelgroep? En wat valt op binnen de
intelligentieprofielen?
Er is inmiddels een Facebookgroep 'WISC-V en
HB' waarvan tientallen collega's lid zijn, die
ervaringen delen over de WISC-V bij deze populatie.
Collega's Geke Maes, Wietske Vriezen, Margreet Heek en Corrieke Buist, en scriptie-student Judith Kertai willen onderzoek doen naar
de WISC-V bij de HB-populatie. Mocht u een
HB-deskundige zijn en met deze doelgroep
werken, dan is de werkgroep die inmiddels
gevormd is geïnteresseerd in anonieme WISCV profielen van deze populatie. Het idee is om
het groot op te zetten, de gegevens te analyseren en er vervolgens over te publiceren.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meewerken
aan dit onderzoek, lees dan hun oproep met
nadere info. Voor verdere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Geke
Maes: info@gekendtalent.nl. Ik ben er verder
niet bij betrokken.

Van een individuele gebruiker hoorde ik dat
hij op subtest ‘Symbool Substitutie Coderen’
(vooral Formulier B) grote verschillen vond
tussen afname via de iPad en afname op papier.
Allereerst met een iPad2, die inmiddels niet
meer ondersteund wordt. Daarop kwamen de
symbolen traag in beeld en een meisje dat het
heel goed leek te doen, haalde een geschaalde
score van 7. Verbaasd over de uitkomst, nam
deze collega bij meerdere andere kinderen
eerst de papieren versie af en daarna digitaal.
Daarmee was er op de digitale afname zelfs
nog kans op een leereffect. Het scheelde tot 4
punten in geschaalde score, waarbij de iPadafnames telkens lager uitvielen. De gevonden
verschillen in geschaalde scores waren o.a. 139, 11-7, 10-8 en 7-4. Contact met de testuitgever volgde, men gaf aan het niet eerder gehoord te hebben en zette het door naar Amerika voor nader onderzoek. Er kon geen verklaring voor gevonden worden.
Vervolgens hoorde ik eind 2018 opnieuw van
deze collega. Hij had inmiddels de nieuwste
iPad, aan de snelheid van inladen kon het nu
niet meer liggen. Hij kwam tot vergelijkbare
conclusies. Een kind van 8;11 jaar kreeg eerst
de papieren versie. Ruwe score 45, geschaalde
score 13. Daarna had hij de opdracht op de
iPad laten maken (met het voordeel van herkenning na de papieren afname). Ruwe score
32, geschaalde score 8. Een groot verschil van
5 punten. Toen hij een collega de subtest in
beide condities liet maken, puur om dit gesignaleerde probleem verder te onderzoeken,
haalde deze volwassene op de Ipad een geschaalde score van 8 en vervolgens op papier
een score van 17. De crux lijkt iedere keer de
vertragende snelheid waarmee de symbolen
bij SSC één voor één voorbij komen.
De subtest ‘Symbool Zoeken’ gaf overigens
wel eenzelfde, betrouwbare score.
Wat moeten we hiermee? Het gaat om een
bericht van een enkele collega die bij een stuk
of 5 kinderen beide afnamecondities deed en
grote verschillen vond. Herkent u dit? En tegelijkertijd zijn er misschien wel heel veel an-
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dere mensen met andere en geruststellende
ervaringen, die daardoor geen aanleiding zagen om mij te mailen.

al sinds 2006 tegen het weglaten van het TIQ
uit rapportages:

Pearson heeft een rapport gepubliceerd
waarin de betrouwbaarheid en validiteit van
de digitale versies van de genoemde subtests
wordt besproken. Hierin wordt ook onderzoek
besproken dat suggereert dat de papieren en
digitale versies vergelijkbaar zijn. Ik kan me
echter voorstellen dat er op groepsniveau
geen significante verschillen tussen de afnamecondities worden gevonden, maar dat dit
onverlet laat dat er in individuele gevallen
weldegelijk verschillen naar voren komen. En
degelijke intelligentiediagnostiek is nu juist
altijd individuele diagnostiek…
Ik wil geen onnodige onrust zaaien, want
(nogmaals), ik heb dit van een enkele gebruiker gehoord, die bij meerdere kinderen en op
meerdere iPads grote verschillen merkte. Als u
met de iPad werkt, let er dan de komende tijd
eens op, neem beide condities eens af ter
vergelijking en laat mij weten wat u aantreft.
Niet alleen bij afwijkende uitkomsten, maar
net zo goed als u geen rariteiten opmerkt. Dat
is net zo informatief.
Realiseert u zich dat de normgegevens van de
WISC-V uitsluitend gebaseerd zijn op volledige
papieren afname.
Op de website van de uitgever kunt u de
technische vereisten lezen t.a.v. de iPads. Hier
kunt u o.a. lezen:
‘September 2018 zijn wij gestopt met de
ondersteuning voor iPad 2, iPad 3 en iPad
Mini. Wanneer Apple iOS 13 uitbrengt, waarschijnlijk in het najaar van 2019, zal de iPad 4
ook niet meer ondersteund worden door Qinteractive. U kunt de iPad 4 tot die tijd blijven
gebruiken, echter raden wij u aan om vervanging tijdig te plannen.’

Rondom de WISC-V komt daar echter nog een
belangrijk aanvullend argument bij. Bij de
WISC-III was het TIQ simpelweg opgebouwd
uit 10 subtests; 5 verbale (de volledige ‘standaardselectie’ van het VIQ, zonder ‘wisselspeler’ Cijferreeksen) en 5 performale (alle
standaard PIQ-subtests, zonder ‘reservespeler’
Doolhoven).
Maar het WISC-V TIQ bestaat uit 7 subtests,
terwijl de primaire indexen uit 5x2=10 subtests bestaan. Het is dus heel goed mogelijk
dat significante verschillen tussen indexen
worden veroorzaakt door uitschieters op subtests die helemaal geen invloed hebben op
het TIQ, omdat ze daar geen onderdeel van
uitmaken (Figuur Samenstellen, Plaatjesreeksen en Symbool Zoeken). Laat staan de secundaire indexen, daarin zitten nog meer subtests
die niet in het TIQ zitten. Zoals u weet bestaat
de WISC-V uit 14 subtests, terwijl het TIQ
maar uit 7 subtests bestaat. Daarmee is het
TIQ niet op voorhand een representatieve
weergave van de totale testprestatie op de
WISC-V. In deze ‘samenvattende’ maat die het
TIQ vrij vertaald van oudsher is, is immers nog
maar de helft van de subtests vertegenwoordigd.
Kortom, een profiel kan (gedeeltelijk) disharmonisch zijn zonder dat dit enige invloed
heeft op het ‘mogen’ of goed kunnen interpreteren van het TIQ. Nu niet alle subtests van
de indexen vertegenwoordigd zijn in het TIQ,
moeten we dus onze ingeslepen formuleringen aanpassen. We kunnen niet langer bij
significante indexdiscrepanties automatisch
zeggen dat het Totaal IQ daardoor ‘disharmonisch’ is opgebouwd (soms nog wel, afhankelijk van welke indexen significant verschillen
en of dit toe te schrijven is aan TIQ-subtests).
In veel gevallen spreken we nu liever over een

12) WISC-V: TIQ altijd vermelden
In Nieuwsbrief 2018-1 stond onderstaande
passage en ook in eerdere publicaties pleit ik
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‘Ten slotte: Gooi het TIQ nooit met het badwater weg en vermeld dit altijd (is iets anders dan
interpreteren). Ook bij profielen met uiteenlopende scores blijkt het nog steeds een hele
aardige voorspellende maat te zijn voor
schoolprestaties’ (zie Kaldenbach, 2007:
onderaan FAQ 1).
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(gedeeltelijk, grotendeels, overwegend, o.i.d.)
(dis)harmonisch opgebouwd intelligentieprofiel. De zin die we bij de WISC-III vaak in één
adem hierna lieten volgen (iets als ‘Dit betekent dat het TIQ daarmee een grovere maat is
voor het algehele cognitieve functioneren’),
ligt nu dus genuanceerder en moet per individu bekeken worden.

13) WISC-V literatuur
Op dit moment ken ik nog geen Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties over de
WISC-V-NL, anders dan de handleidingen vanuit de uitgever. Dat is ook niet zo gek, nu de
test pas ruim een jaar op de markt is. Het Engelse taalgebied loopt een jaar of vijf op ons
voor en heeft gezien het grotere gebied van
oudsher ook een veel grotere publicatietraditie m.b.t. de Wechslertests dan wij dat in Nederland of Vlaanderen hebben. Verder is de
uitgever in het Engelstalige gebied heel faciliterend en servicegericht in het beschikbaar
stellen van allerlei digitale documenten die de
gebruiker kunnen helpen; een
voorbeeldrapportage (‘sample report’), de
technische handleiding volledig digitaal en ook
allerlei ‘WISC-V technical reports’ (google er
maar eens op). Het zou veel zoektijd besparen
als Pearson Nederland ook de Technische
handleiding als pdf beschikbaar zou willen
stellen aan gebruiker.
Mocht u op zoek zijn naar boeken over de
WISC-V, dan zijn onderstaande Engelstalige
boeken toonaangevend en gewoon via de
gangbare online winkels te koop. Voor al deze
drie titels geldt dat ze onderdeel uitmaken van
bekende series (‘Essentials’, ‘Intelligent testing’ en ‘Scientist-Practitioner Perspectives’),
waarin ook over veel andere tests die wij gebruiken uitgebreid is gepubliceerd (denk aan
de WPPSI-III/IV, de WAIS-IV, maar ook neuropsychologische instrumenten of stoornissen
als uitgangspunt)
Van onderstaande WISC-V ‘Bijbels’ bestaan
ook eBooks. Mocht u deze boeken toevallig
digitaal hebben… 
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Hartelijke groet,
Yaron Kaldenbach

14) Nieuw op ApolloPraktijk.nl
Als u wilt zien wat er allemaal nieuw is op de
website, dan kunt dat onder ‘Nieuws’ lezen.
Toelichtingen over de toepassing van de bestanden vindt u op de site, op de plek waar
deze bestanden staan (voor de onderstaande
bestanden bij ‘Downloads’ en ‘Overige tests’).
Een kleine selectie van recente updates:
- Update Scorehulp 1.3 D-KEFS Trail Making
Test
- Update Scorehulp 1.2 D-KEFS Color-Word
Interference Test
- Update Slaaphygiëne checklist: 50 tips bij
slaapproblemen (helpt u systematisch de
slaaphygiëne in kaart te brengen en geeft
aanknopingspunten voor de aanpak)
- Update 5 dingen die je wilt weten over
angst (vrolijke/luchtige psycho-educatie
voor kinderen met minions), een bestand
over Angst en vermijding en een
PowerPoint-illustratie waarmee u beeldend en begrijpelijk aan kinderen kunt
uitleggen hoe vermijdingsleren en exposure werken (handig bij aanvang van
angstbehandeling)
- Update Leren eten, leren lusten (praktische tips hoe u kinderen dingen kunt leren
eten en ook nog lekker leert vinden!)
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Update Handleiding beloningsprogramma
bij kinderen (aandachtspunten en valkuilen bij voorbereiding en uitvoering) met
ook nieuwe en vereenvoudigde
Voorbeeldschema’s
Update Beery VMI Nederlandstalige
instructies en scoring (6e editie Beery)
Update Tips bij geheugenproblemen (is al
van iets langer geleden, maar misschien
was u het vergeten )
Tekendiploma voor kinderen met een tekenbeet (helpt bij angst hiervoor, preventief en educatief), op de site staat nog een
Gold-variant met meer info
Verder staan er veel bestanden, zoals artikelen, Scorehulpen van o.a. IQ-tests
(1.17d) en de 15-Woorden Test, bestanden die behulpzaam kunnen zijn bij diagnostiek en behandeling van kinderen (o.a.
ontspanningsoefeningen, nu ook met
vrouwenstem).
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U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich
hiervoor eerder heeft aangemeld.
Kreeg u de Nieuwsbrief doorgestuurd of heeft
u deze gedownload van de website? Meld u
gratis aan via ykaldenbach@hotmail.com en u
ontvangt de Nieuwsbrief voortaan direct in uw
mail. Vergeet niet uw adreswijziging door te
geven als u van baan/provider verandert. Ook
afmelden kan eenvoudig, direct en kosteloos
via hetzelfde e-mailadres of de link. Apollo
Praktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
In de Privacyverklaring leest u hier meer over.
Het komt voor dat servers de Nieuwsbrief als
spam aanmerken en niet doorlaten. Het kan
daarom veilig zijn ook uw privémail op te geven en mijn mailadres toe te voegen aan uw
contactpersonen en veilige lijst.
Mailadressen die een foutmelding geven, worden uit het adressenbestand verwijderd.
Vanwege het grote aantal geadresseerden,
duurt het een aantal dagen om de Nieuwsbrief
te verspreiden. Het kan dus zijn dat uw collega
deze al wel heeft ontvangen en u nog niet.
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