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1) Update: IQ Scorehulp 1.18 (met 
WISC-V) 
De IQ Scorehulp Kaldenbach 1.18 is uit en 
gratis te downloaden, met als belangrijkste 
toevoeging in deze update de WISC-V. 
Eerdere versies droegen de naam ‘WISC-III 
Scorehulp’. Dat dekte eigenlijk al jaren de la-
ding niet meer, met de hoeveelheid andere 
IQ-tests, waarmee de Scorehulp in de loop der 
jaren al was uitgebreid: de KAIT, RAKIT-2, 
SON-R 2½-7/2-8/6-40, WAIS-III/IV, WNV en 
WPPSI-III. Met de komst van de WISC-V als 
opvolger van de WISC-III is de naam van de 
Scorehulp daarom veranderd in ‘IQ Score-
hulp’. 
 
De structuur van de WISC-V met 5 primaire 
indexen, die uit slechts 2 subtests bestaan 
(voor de aanvullende indexen KRI en AWI 
geldt hetzelfde), maakt dat de hiërarchische 
analysemethode zoals ik die voor de WISC-III 
heb beschreven en die ook op veel andere IQ-
tests toepasbaar is, heroverwogen moest 
worden m.b.t. geschiktheid voor de WISC-V. 
Deze methode wordt uitgebreid beschreven 
en onderbouwd in o.a. artikelen uit 2006 en 
2007. Daarom hieronder eerst even een wat 
statistisch stukje toelichting, waarna u be-
loond wordt met enkele extra plaatjes en uit-
leg over wat de IQ Scorehulp 1.18 u allemaal 
biedt.  
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De interne consistentiebepaling binnen de 
hiërarchische analysemethode gaat ervan uit 
dat niet zozeer de paarsgewijze verschillen 
tussen 2 subtests in een schaal (of factor/ 
index) van belang zijn, maar vooral de afwij-
king per subtest van het gemiddelde van de 
schaal, waartoe de subtest behoort. Immers, 
je wilt weten of je die schaal als geheel kunt 
interpreteren en dan wil je dat alles niet te ver 
van het schaalgemiddelde ligt; de fictieve 
meetpretentie (bijv. ‘talige capaciteiten’). Het 
criterium dat hiervoor gehanteerd wordt, is de 
standaarddeviatie (sd). Als alle subtests van 
een schaal binnen een ‘straal’ van minder dan 
3 punten (1 sd) van het schaalgemiddelde 
liggen, dan noemen we een schaal ‘intern con-
sistent’; de schaal dekt de lading en is goed als 
één geheel te interpreteren. En als er mini-
maal 1 subtest is die 3 punten (1 sd) of meer 
van het schaalgemiddelde afwijkt, dan is die 
schaal intern inconsistent. 
 
De Scorehulp is al jarenlang voor de WISC-III 
en andere tests een hulpmiddel voor deze 
interne consistentiebepaling. Voor de WISC-III 
factor Verwerkingssnelheid was deze methode 
niet ideaal, vanwege de matige ‘vulling’ met 
maar 2 subtests. In de genoemde literatuur 
wordt beschreven waarom evenwel werd ge-
kozen om voor deze ene VS-factor geen afwij-
kende methode te hanteren, hoewel de regel 
van ‘minimaal 3 punten afwijking van het ge-
middelde’ bij een factor met 2 subtests in de 
praktijk betekent dat deze pas intern inconsis-
tent wordt bij een verschil vanaf 6 punten. En 
dat is ‘nogal veel’. Het verschil tussen 2 sub-
tests is bij paarsgewijze toetsing altijd bij een 
geringer verschil al significant. 
 
Voordat ik u wat meer vertel over de nieuwe 
mogelijkheden voor de WISC-V in de Score-
hulp 1.18, sta ik eerst even stil bij de achter-
grond van de berekeningen. 
 
De WISC-III had 2 schalen à 5 subtests (verbaal 
en performaal). Daarnaast waren er 2 factoren 
à 4 subtests (Verbaal Begrip en Perceptuele 
Organisatie) en de VS-factor met 2 subtests. 
Die laatste beschouwden we altijd een beetje 
als zwakke broeder in het geheel, hij was psy-
chometrisch minder sterk en bevatte, zoals 
gezegd, slechts 2 subtests. 

Met de WISC-V hebben we in zekere zin een 
test met vrijwel alleen maar ‘VS-factortjes’; 
indexscores die grotendeels uit 2 subtests 
bestaan. Weliswaar worden er duidelijk meer 
domeinen gedekt dan in de WISC-III. Maar de 
consequentie van het behapbaar willen hou-
den van de testgrootte en afnameduur, is dat 
uitbreiding van het aantal domeinen als ge-
volg heeft dat je per domein dan minder uit-
voerig onderzoek kunt doen. Dat is al een ge-
geven bij de originele Engelstalige WISC-V, 
maar in de WISC-V-NL zijn ook nog eens en-
kele subtests ‘weggesnoeid’ en niet overge-
nomen in de Nederlandstalige editie (Informa-
tie en Plaatjes Concepten). 
Daar waar je met de WISC-III meer ging ‘gra-
ven in de diepte’, kunnen we met de WISC-V 
vooral ‘screenen in de breedte’. We mogen 
natuurlijk niet met dezelfde mate van stellig-
heid iets zeggen over de WISC-V Verbaal Be-
grip Index, die gezien kan worden als een uit-
geklede verbale WISC-III schaal of een gehal-
veerde WISC-III factor Verbaal Begrip. De 
voorzichtigheid waarmee we in het verleden 
over de WISC-III VS-factor uitspraken deden, 
geldt eigenlijk nu dus ook voor de meeste 
WISC-V indexen. Deze zijn overigens door-
gaans psychometrisch sterker dan de WISC-III 
VS-factor. Maar… het blijven slechts 2 sub-
tests. 
 
Nu vrijwel alle WISC-V indexen uit nog maar 2 
subtests bestaan, moeten we heroverwegen 
of het bepalen van de ‘interne consistentie’ 
van de indexen nog wel verantwoord kan 
worden toegepast. Daarbij wordt immers ge-
bruik gemaakt van de methode met de ‘3-pun-
tenregel’. Want… de index nog steeds als een 
geheel interpreteren terwijl er 5 punten ver-
schil tussen de 2 subtests zit, tja… dat wringt 
natuurlijk. 
 
De WISC-V handleiding en scoring via Q-global 
en Q-interactive bieden geen mogelijkheid om 
subtests af te zetten tegen hun eigen index-
gemiddelde. Wel kunnen alle subtests paars-
gewijs worden afgezet tegen elkaar (zie Tabel 
B.7, op blz. 324 van de afnamehandleiding). In 
deze tabel staan overigens nog veel meer 
toetsbare subtestcombinaties dan u in het 
WISC-V Scorerapport aantreft als u via Q-glo-
bal scoort. Maar pas op: als u alle combinaties 
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zou toetsen (ook indexoverstijgend), dan is de 
kans heel groot dat u significante verschillen 
aantreft, al is het maar ‘bij toeval’. 14 WISC-V 
subtests leveren in totaal maar liefst 91(!) 
toetsbare paren op. Lang niet ieder statistisch 
significant verschil is echter ook klinisch rele-
vant. Als uw huisarts tientallen bloedwaarden 
zou aankruisen op het onderzoeksformulier, 
dan is er ook een grote kans dat er iets afwij-
kends wordt gevonden, wat niet noodzakelij-
kerwijs ook relevant is. Dit risico van ten on-
rechte of te snel klinische betekenis geven aan 
ieder statistisch significante afwijking geldt 
ook voor de paarsgewijze toetsingen binnen 
de WISC-V indexen, wat nu de voor de hand 
liggende methode lijkt om uw analyse binnen 
een index met 2 subtests te doen. Pas dus op 
dat u niet bij ieder significant verschil binnen 
een index meteen concludeert dat de index 
niet meer als geheel geïnterpreteerd kan wor-
den en gooi de index niet te snel met het 
badwater weg. 
 
Uitgaande van p<0.05, treedt significantie 
soms al bij 3 punten en altijd vanaf 4 punten 
verschil tussen 2 WISC-V subtests op. Maar als 
u een verschil van 3 punten binnen de index 
Fluid Redeneren aantreft, waarbij Matrix Re-
deneren een geschaalde score van 9 kent en 
Gewichten 12 scoort, dan gaat u natuurlijk 
niet zeggen dat er vanwege dit statistisch sig-
nificante verschil niets gezegd kan/mag wor-
den over de vaardigheden die ten grondslag 
verondersteld worden te liggen aan deze in-
dex. Het kan zijn dat u hier anders over denkt 
als u eenzelfde verschilgrootte op een ander 
niveau aantreft, bijv. het scenario MR=5 en 
GW=8. 
 
Zo, dat statistische stukje heeft u ook weer 
overleefd, terug naar de Scorehulp 1.18.  
 
Het WISC-V werkblad in de Scorehulp 1.18 
biedt voor alle primaire en aanvullende in-
dexen (‘aanvullend’ is hetzelfde als ‘secun-
dair’, deze termen worden in de handleiding 
afwisselend gebruikt) zowel de mogelijkheid 
om na te gaan of een index intern consistent 
is, als ook de mogelijkheid om paarsgewijs te 
toetsen binnen de indexen met 2 subtests. 
Deze laatste methode heeft wat mij betreft de 
voorkeur bij indexen met 2 subtests. De 

paarsgewijze toetsing volgt uiteraard de 
handleidingtabellen, net als de bepaling of 
IQ’s significant van elkaar verschillen (de ‘dis-
crepantieanalyse’) en de sterkte/zwakte-ana-
lyse op index- en subtestniveau. 
 
Het kan dus voorkomen dat een WISC-V index 
een significant paarsgewijs verschil heeft en 
de Scorehulp daarnaast ook vermeldt dat de 
index intern consistent is, nu we de term ‘in-
terne consistentie’ reserveren voor de ver-
gelijking met het indexgemiddelde en daar-
voor de ‘3-puntenregel’ hanteren. Omgekeerd 
betekent intern inconsistentie van een index 
die uit 2 subtests bestaat, altijd dat deze 2 
subtests ook significant van elkaar zullen ver-
schillen. Immers, voor de interne consisten-
tiebepaling is een verschil van 6 punten de 
grens (alleen bij een index met 2 subtests), 
terwijl bij paarsgewijze toetsing de grens bij 3 
(soms) of 4 (altijd) punten verschil ligt.  
 
De in de Scorehulp weergegeven interne con-
sistentiebepaling is overigens wel heel ge-
schikt voor de aanvullende indexen Non-Ver-
baal (NVI: 6 subtests), Algemene Vaardigheid 
(AVI: 5 subtests) en Cognitieve Competentie 
(CCI: 4 subtests). De handleiding biedt geen 
alternatief om analyse binnen deze aanvul-
lende indexen te doen, anders dan dat u zou 
kunnen besluiten binnen de indexen alle sub-
testparen te toetsen op significante onder-
linge verschillen met Tabel B.7. Dat zou mijns 
inziens een zinloze (en zonder berekenpro-
gramma zeer tijdrovende) exercitie zijn, met 
dan binnen de NVI 15 te toetsen subtestpa-
ren, gevolgd door 10 toetsbare subtestcombi-
naties binnen de AVI en ten slotte 6 paarsge-
wijze subtestvergelijkingen binnen de CCI. 
Oftewel, succes!  
 
Misschien scoort u de WISC-V online via Q-
global van Pearson en vraagt u zich af wat u 
dan nog aan de Scorehulp heeft? Goede vraag. 
 Zie hieronder. 
 
Voordelen Q-global 
Q-global biedt veel meer mogelijkheden dan 
de Scorehulp en dat scheelt aanzienlijk in tijd 
t.o.v. scoren met de handleiding. U voert ruwe 
scores in en eigenlijk ‘rolt’ alles er dan vanzelf 
uit: geschaalde subtestscores, IQ’s met inter-
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vallen, base rates, processcores, enz. U hoeft 
geen handleidingtabel meer te raadplegen om 
e.e.a. op te zoeken, terwijl u dat bij de Score-
hulp nog wel moet (de Scorehulp berekent 
geen geschaalde scores en IQ’s voor u). Q-
global biedt u ook keuze tussen significantie-
niveaus, terwijl de Scorehulp de gouden stan-
daard aanhoudt (p<0.05 en 95%-betrouw-
baarheidsintervallen). Kortom, als ik zou moe-
ten kiezen tussen Q-global en mijn eigen Sco-
rehulp, dan zou ik voor Q-global kiezen. Maar 
het leuke is dat u niet hoeft te kiezen en de 
beide programma’s elkaar kunt laten aanvul-
len. Als u niet met Q-global werkt en volledig 
handmatig scoort, dan scheelt de Scorehulp u 
tijd en verkleint het de kans op fouten. 
 
Aanvullingen Scorehulp 
Belangrijke voordelen van de Scorehulp zijn 
dat het gratis en onbeperkt te gebruiken is, en 
dat u alles op uw eigen computer houdt en 
geen vertrouwelijke gegevens op een online 
platform zet, waarbij u erop moet vertrouwen 
wie toegang hebben tot de gegevens van uw 
cliënten en wat daarmee gebeurt. 
 
Verder heeft de Scorehulp zowel in tabelvorm 
als in een grafiek een overzicht van de 14 sub-
tests in afnamevolgorde (ook van een evt. 
eerdere meting, als u een hertest doet). Dat 
mis ik in Q-global. Soms zie je bij een kind dat 
scores veranderen door aspecifieke factoren, 
bijv. omdat het kind vermoeid raakt (een ‘dip’ 
tussendoor of een dalende lijn bij de laatste 
subtests, toen ‘de koek op was’). Dat valt niet 
op in een uitdraai waarin de subtests direct 
naar index gerubriceerd zijn. Het risico bestaat 
dan dat je er een inhoudelijke verklaring voor 
gaat zoeken (zie bijv. rode lijn in grafiek 
hierna), waarbij je voorbij gaat aan niet-in-
houdelijke factoren. 
 

 

 
 
De Scorehulp biedt de mogelijkheid om deze 
en andere grafieken en tabellen naar uw rap-
port te kopiëren. Ouders vinden die chronolo-
gische subtestgrafiek vaak prettig. Je ziet dan 
in één oogopslag de hoogte van de scores, de 
mate van spreiding ertussen (is de grafiek ge-
lijkmatig of is er veel ‘reliëf’ met pieken en 
dalen tussen een grote bandbreedte?) en het 
scorebeloop tijdens de sessie. 

 
Naast de subtestgrafiek biedt de Scorehulp 
ook een grafiek met het TIQ en de 5 primaire 
indexscores (heeft Q-global ook) en een 
unieke grafiek waarin alle WISC-V IQ’s staan: 

Subtest score eerder

  1. Blokpatronen (BP)

  2. Overeenkomsten (OV)

  3. Matrix Redeneren (MR)

  4. Cijferreeksen (CR)

  5. Symbool Substitutie Coderen (SSC)

  6. Woordenschat (WS)

  7. Gewichten (GW)

  8. Figuur Samenstellen (FS)

  9. Plaatjesreeksen (PR)

10. Symbool Zoeken (SZ)

11. Cijfers en Letters Nazeggen (CLN)

12. Figuur Zoeken (FZ)

13. Begrijpen (BG)

14. Rekenen (RE)

TIQ / Primaire index score IQ 95%

Totaal IQ (TIQ) 63 93 87-100

Verbaal Begrip (VBI) 18 95 87-104

Visueel Ruimtelijk (VRI) 14 84 77-94

Fluid Redeneren (FRI) 22 106 98-113

Werkgeheugen (WgI) 19 97 89-106

Verwerkingssnelheid (VsI) 14 83 77-93

Secundaire / aanvullende index score IQ 95%

Kwantitatief Redeneren (KRI) 19 97 90-104

Auditief Werkgeheugen (AWI) 20 100 92-108

Non-Verbaal (NVI) 49 86 80-93

Algemene Vaardigheid (AVI) 47 97 90-104

Cognitieve Competentie (CCI) 33 87 81-95
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het TIQ, de 5 primaire en 5 aanvullende index-
scores. 

 
 
Ten slotte, kunt u met de Scorehulp de interne 
consistentie berekenen van alle indexscores, 
wat vooral voor de aanvullende indexen NVI, 
AVI en CCI interessant is. Hierbij wordt de 
eerder beschreven methode gehanteerd, 
waarbij een index intern consistent is als alle 
subtests minder dan 3 punten (1 sd) van het 
indexgemiddelde liggen. 

 
U ziet in de Scorehulp naast de chronologische 
volgorde ook een ordening per index van alle 
daartoe behorende subtests (Q-global biedt 
dit alleen voor de primaire indexen). Hierdoor 
ziet u optisch meteen hoe ook de aanvullende 
indexen zijn opgebouwd en of de aanvullende 
analyse in het geval van dit kind ook echt iets 
aanvult. 
Als een aanvullende index dermate wisselend 
is opgebouwd dat analyse van de aanvullende 
index als geheel eigenlijk niet verantwoord is, 
dan zou ik de aanvullende analyse zeker weg-
laten. U zou dan met uw analyse en interpre-
tatie van de aanvullende indexscores vooral 
verwarring ‘aanvullen’. Dit wil overigens niet 

zeggen dat het omgekeerde ook waar is. Want 
als er géén significant paarsgewijs subtestver-
schil is binnen de KRI en AWI, dan betekent dit 
wat mij betreft niet dat u deze aanvullende 
indexen dan automatisch toch zou willen in-
terpreteren in uw rapportage. Hetzelfde geldt 
voor de beter ‘gevulde’ indexen NVI, AVI en 
CCI. Bij interne inconsistentie zou ik ze niet 
meenemen in uw schriftelijke interpretatie. U 
zou dan iets toevoegen om vervolgens erbij te 
vermelden dat het eigenlijk niet goed als een 
geheel geïnterpreteerd kan worden. En dan 
zou u normaal gesproken subtestanalyse 
doen, wat dan mogelijk deels weer een herha-
ling van zetten is na de interpretatie op pri-
mair niveau. Zeker ook omdat een aantal sub-
tests in meerdere aanvullende indexscores 
terugkomt, waardoor u bij subtestinterpreta-
tie dan een onleesbaar rapport vol herhaling 
zou krijgen. Geen lezer die dan nog kan onder-
scheiden wat nu in een notendop de bevin-
dingen van uw onderzoek zijn. 
 
Samenvattend biedt de Scorehulp voor de 
WISC-V u de volgende mogelijkheden: 

 Gratis en onbeperkt te gebruiken 

 Bespaart tijd en kleinere kans op fouten 
t.o.v. volledig handmatige scoring/analyse 

 Uw vertrouwelijke cliëntgegevens worden 
nergens opgeslagen, tenzij u dit zelf op uw 
eigen computer of server doet 

 Kopieerbare grafieken en tabellen waarin 
alle subtests (in afnamevolgorde) en alle 
IQ’s (TIQ, primair en aanvullend niveau) 
verwerkt zijn 

 Bij een hertest kan de eerdere meting in 
de grafiek verwerkt worden 

 Subtestscores worden ook gerubriceerd 
per index weergegeven, waardoor u in 
één oogopslag ziet hoe de primaire en 
aanvullende indexen zijn opgebouwd 

 Toetsing op significante verschillen tussen 
IQ’s (discrepantieanalyse) 

 Paarsgewijze verschilvergelijking binnen 
alle indexen met 2 subtests 

 Sterkte/zwakte-analyse op subtest- en 
indexniveau 

 Interne consistentiebepaling voor alle 
indexen 
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2) Nieuw: WISC-V Tabel 
Processcores Plaatjesreeksen 
Na een aantal keer de WISC-V afgenomen te 
hebben, liep ik er bij de scoring tegenaan dat 
ik in de handleidingen geen tabel/overzicht 
kon vinden om snel de langstereeks-proces-
scores (LPRs en LPRr) te kunnen bepalen bij 
subtest Plaatjesreeksen. Als ik dan achteraf zat 
te bladeren in het stimulusboek (die ik dan 
eerst weer uit de testkamer moest halen) om 
de LPRr op te zoeken, dan dacht ik: ‘Dit moet 
makkelijker kunnen’. Na een inventarisatie-
rondje onder collega’s bleken meer mensen 
een dergelijk overzicht te missen, reden om 
zelf een dergelijke WISC-V Tabel Processcores 
Plaatjesreeksen te maken en met u te delen. 
 
 

3) Nieuw: WISC-V Taakkaarten 

We kennen allemaal testsessies, waarbij er 
wat extra moeite en creativiteit van ons ge-
vraagd wordt om een kind door de testoch-
tend te loodsen. Ik heb een aantal themati-
sche ‘taakkaarten’ gemaakt, die vooral bij kin-
deren in de basisschoolleeftijd als hulpmiddel 
kunnen worden gebruikt tijdens de afname 
van de WISC-V. De WISC-V Taakkaarten kun-
nen zowel structurerend als stimulerend wor-
den ingezet. Enerzijds geven ze overzicht over 
het aantal testonderdelen en ze laten het kind 
ook tussendoor telkens zien hoever jullie zijn. 
Vergelijk dit met het principe van een af-
streepkalender of spaarkaart. 
Anderzijds kunnen de Taakkaarten motiverend 
werken om het kind taakgericht te houden. 
Mijn ervaring is dat veel kinderen het ook ge-
woon leuk of grappig vinden, ook pubers. 
 
Lees de toelichting op de eerste pagina en 
bekijk de WISC-V Taakkaarten met als 
thema’s: Cartoons, Dieren, M&M’s, Minions, 
Paarden, Prinsessen, Smileys, Sport, Treinen 
en Voetbal. Hierna enkele voorbeelden ter 
illustratie. Bij alle Taakkaarten kunt u kiezen 
voor een variant met en zonder achtergrond-
afbeelding (voor wie vindt dat je het ook kunt 
overdrijven met al die prikkels ). De Taak-
kaart Smileys is het meest prikkelarm. 
 
 
 

      Taakkaart ‘Dieren’ (versie zonder achtergrond): 

 
  
      Taakkaart ‘Voetbal’ (versie met achtergrond): 

 
 
      Taakkaart ‘Prinsessen’ (versie met achtergrond): 

 
 

4) WISC-V Figuur Zoeken: strategie-
vrijheid en verschillen met WAIS-IV 

We kennen allemaal de tekst van het waar-
schuwingsbord hieronder. 

 

https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/WISC-V%20Kaldenbach%20-%20Tabel%20Processcores%20Plaatjesreeksen%20(nov.%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/WISC-V%20Kaldenbach%20-%20Tabel%20Processcores%20Plaatjesreeksen%20(nov.%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/WISC-V%20Kaldenbach%20-%20Taakkaarten%20(nov.%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/WISC-V Kaldenbach - Taakkaarten (nov. 2019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/WISC-V Kaldenbach - Taakkaarten (nov. 2019).pdf
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Mag ik u vragen de tekst op het bord eens 
hardop voor te lezen? En nog eens? Grote 
kans dat u hier gewoon ‘pas op voor de hond’ 
las en niet ‘pas op voor de de hond’, met een 
herhaling van het woordje ‘de’. De reden 
waarom de meesten van ons er de eerste ke-
ren instinken, is dat onze verwachtingen onze 
waarneming kleuren. We denken dat we we-
ten wat er staat en daardoor kijken we minder 
goed (dit bord en ook allerlei bekende visuele 
illusies kunt u tijdens therapieën overigens 
ook handig gebruiken als u bij cliënten hun 
overtuigingen of perceptie wilt uitdagen).  
 
Ditzelfde risico (niet goed lezen omdat u denkt 
dat u het al weet) kan optreden als u bekend 
bent met de WAIS-IV en de WISC-V gaat ont-
dekken. Net zoals er af en toe collega’s zijn, 
die ontdekken dat ze Symbool Zoeken per 
abuis op dezelfde manier gescoord hebben als 
Symbool Substitutie Coderen. Precies zoals 
ook bij de WISC-III verschillend gescoord werd 
bij Substitutie en Symbolen Vergelijken. 
 
Bij alle WISC-V subtests die we al kennen (nou 
ja, denken te kennen dus) nemen we de ken-
nis van het bekende onderdeel uit andere 
tests mee bij het voorbereiden van de WISC-V. 
En de WISC-V heeft nogal wat onderdelen die 
we in varianten kennen van de WPPSI-III, 
WISC-III of WAIS-IV. Zo ook het onderdeel 
Figuur Zoeken, dat zowel in de WAIS-IV als in 
de WISC-V voorkomt. Omdat u dit onderdeel 
al kent van de WAIS-IV (de gele/rode vier-
kantjes/driehoekjes), bestaat de kans dat u 
daardoor denkt dat de WISC-V subtest op de-
zelfde manier gaat en kunt u daardoor over de 
verschillen heen lezen (net als over de ‘de de’ 
). Bij WAIS-IV Figuur Zoeken moet de cliënt 
regel voor regel van links naar rechts werken 
en wordt teruggaan om te corrigeren niet 
toegestaan. 
 
WISC-V Figuur Zoeken: vrije strategiekeuze 
Bij WISC-V Figuur Zoeken is er juist geen ‘stra-
tegie-instructie’ en kun je deze taak meer ver-
gelijken met de conditie 1 ‘Visueel Scannen’ 
van de D-KEFS Trail Making Test (en niet met 
een Bourdon-Vos of d2-achtige taak), waar de 
cliënt op een even groot opengevouwen blad 
z.s.m. alle cijfers 3 moet aanstrepen. De op-
dracht bij WISC-V Figuur Zoeken is dat het 

kind zo snel en zorgvuldig mogelijk de dieren 
moet doorstrepen. De WISC-V instructie zegt 
niets als ‘Je mag zelf bepalen hoe je het doet’, 
en dat is eigenlijk jammer. Ik heb namelijk de 
indruk dat een strategie die we klassiek als 
adequaat zouden typeren (regel voor regel 
‘gestructureerd’ het blad van links naar rechts 
afwerken) bij dit WISC-V onderdeel juist kan 
vertragen (probeer het zelf maar eens) en dat 
je veel sneller bent als je het blad scannend 
‘kriskras’ afwerkt en snel alle dieren door-
streept die je onderweg tegenkomt. Dan heb 
je in de praktijk veel minder ‘ruisfiguren’ die je 
eerst voorbij moet. Als het kind tóch regel 
voor regel werkt, dan zouden we niet willen 
dat het na de eerste voltooide regel helemaal 
terug naar links gaat om de volgende regel 
netjes bij het begin te beginnen. Dat verplaat-
sen naar het begin van de volgende regel kan 
op het brede blad zo enkele kostbare secon-
den tijdverlies geven. Dan zien we liever dat 
het kind de volgende regel begint waar het de 
vorige heeft afgerond, dus een soort ‘zigzag-
gende’ werkwijze, waarbij het kind om-en-om 
een regel bij het begin of het einde start, zoals 
hieronder: 
 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 

↓ 
←←←←←←←←←←←←←←←←←←← 
↓ 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 

↓ 
←←←←←←←←←←←←←←←←←←← 
↓ 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 
 
De aanpak kan dus nauw luisteren en dat 
maakt dat het mij belangrijk lijkt dat het kind 
weet dat het hierin vrij is. Zeker ook omdat 
het eerder het onderdeel Symbool Substitutie 
Coderen heeft gehad, waarbij er wel een in-
structie gold van niets mogen overslaan en 
regel voor regel van links naar rechts werken. 
En ook bij de subtest Symbool Zoeken werd 
het kind al ‘aangeleerd’ dat je items netjes één 
voor één afwerkt zonder er eentje over te 
slaan. 
 
Het kan dan dus ook verschil maken hoe u het 
demonstratie-item zelf voordoet. De handlei-
ding zegt niets over de volgorde waarin u 
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daarbij de doelobjecten moet doorstrepen. De 
instructie voor ons als testleider beperkt zich 
tot ‘trek een enkele diagonale streep door elk 
van de vier doelobjecten’, waarbij het niet 
duidelijk is hoe we dit moeten doen.  
Als u dat per regel van links naar rechts en van 
boven naar beneden voordoet op beide de-
monstratieregels, dan kan het kind denken dat 
dit zo ‘hoort/moet’ en wordt uw strategie 
tijdens het demonstratie-item opgevat als een 
‘strategie-instructie’. Nu het demonstratie-
item uit de gestructureerde sorteringsconditie 
bestaat, lijkt het mij logisch om de eerste regel 
van links naar rechts te doen en dan de 
tweede regel van rechts naar links te doen. Ik 
zou zelf ook de vrijheid nemen om weldegelijk 
bij zowel de gestructureerde als willekeurige 
sorteringsconditie aan de instructie iets toe te 
voegen in de trant van ‘Je mag zelf bepalen 
hoe je het doet, de volgorde maakt niet uit. 
Het enige dat telt, is dat je zoveel mogelijk 
dieren aanstreept en zo min mogelijk andere 
plaatjes’ (of een ingekorte variant). En tegelij-
kertijd realiseer ik me dat ik kinderen hiermee 
wellicht wat ‘help’ en kun je je afvragen of dit 
dan wel mag. 
 
Wat zegt de internationale WISC-V literatuur 
hierover? Ik heb er niets over kunnen vinden. 
 
In ‘Intelligent testing with the WISC-V’ (2016) 
uit de bekende Kaufman-reeks staat in een 
box met observatiepunten voor deze subtest 
het volgende (maar mijn dilemma en zelfgeko-
zen ‘oplossing’ vind ik nergens terug): 
 
‘Note if the child applies a strategy to the first 
(random) item. If so, observe the effectiveness 
of the selected strategy. One common effec-
tive strategy is to mark every example of a 
single target on the page, then do the same 
for the next target, and so on. Another usually 
less effective strategy is to attempt to find all 
targets on a quadrant or quarter of a page or 
to attempt to impose structure on the random 
arrangement by marking in “rows” or 
“columns.” Other children may search more 
haphazardly, quickly marking any animal they 
see as fast as possible, and making a few 
errors along the way.’ 
 
 

WISC-V Figuur Zoeken: corrigeren mág en 
overgeslagen doelobjecten niet meegerekend 
Terug naar de vergelijking met de instructie en 
scoring van dit onderdeel bij WAIS-IV. Bij de 
WAIS-IV moet de cliënt regel voor regel wer-
ken en mag hij/zij niet teruggaan bij een zelf-
opgemerkt foutje of misser. Op blz. 202 in de 
WAIS-IV handleiding leest u dat overgeslagen 
doelvormen bovendien als incorrect gescoord 
worden. De cliënt wordt ‘gestraft’ voor wat 
hij/zij heeft gemist. Ook dit is anders bij de 
WISC-V. Bij de WISC-V mag het kind zichzelf 
wél corrigeren (zie afnamehandleiding, blz. 
183): 
 
‘Ontmoedig het kind niet als hij spontane cor-
recties maakt, tenzij hij dit herhaaldelijk doet 
en dit een negatieve invloed heeft op de pres-
tatie.’ 
 
Bovendien:  
 
‘Overgeslagen doelobjecten worden niet mee-
gerekend.’ 
 
Laat u zich niet op het verkeerde been zetten 
door de term ‘overgeslagen’, want er is bij de 
WISC-V dus geen voorgeschreven werkwijze of 
richting. Alle dieren die na het verstrijken van 
de tijdslimiet niet zijn doorgestreept, kunt u 
als ‘overgeslagen’ beschouwen, of het kind er 
nu wel of niet is langs geweest met zijn rode 
potlood. Ik vind dat rode potlood overigens 
geen prettig voorschrift, nu 5 van de figuren in 
deze subtest (vrijwel) volledig rood zijn en het 
kind daardoor gehinderd kan worden in zijn 
overzicht over het blad. Bij doorgestreepte 
rode objecten is minder snel te zien dat deze 
al doorgestreept zijn (eerlijk is eerlijk, van alle 
rode figuren is er slechts eentje een doelob-
ject; het dier dat volgens sommige kinderen 
een indruk wekt van ‘Dit WISC-V onderdeel 
wordt mede mogelijk gemaakt door Angry 
Birds’.  
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5) WISC-V kwalificatie-items Cijfer-
reeksen en Cijfers en Letters Na-
zeggen: ‘tót’ of ‘tot en mèt’ 5/F? 
Bij WISC-V onderdelen Cijferreeksen en Cijfers 
en Letters Nazeggen gelden voor kinderen van 
6 t/m 9 jaar de kwalificatie-items Tellen en 
Alfabet. De handleiding en het scoreformulier 
beschrijven in wat verschillende formulerin-
gen dat het kind moet kunnen tellen tot (mi-
nimaal) 5 en het alfabet moet kennen tot (mi-
nimaal) de letter F. Vrijwel iedereen zal het 
opvatten zoals het bedoeld is en we het uit de 
spreektaal kennen. Als een kind zegt ‘Ik tel tot 
10, wie niet weg is, is gezien’, dan houdt het 
niet op na 9. En als een boze ouder waar-
schuwend tegen het kind zegt ‘Ik tel tot 3 en 
dan zit jij aan tafel!’, dan zou het kind gek 
staan te kijken als de moeder al na de 2 stopt 
met tellen. 
 
Maar na enkele vragen van taalpuriteinen 
noem ik voor de zekerheid nog even dat je het 
woord ‘tot’ hier nadrukkelijk moet opvatten 
als ‘tot en met’. Dus ‘tot’ (minimaal) 5 tellen, 
betekent dat het kind t/m 5 kan tellen (1-2-3-
4-5). En het alfabet kennen ‘tot’ (minimaal) de 
letter F betekent dat het kind A-B-C-D-E-F kan 
zeggen. Correct begrip door u hiervan is van 
belang, omdat het falen op kwalificatie-items 
betekent dat u de hele subtest niet afneemt. 
Ik heb hierover contact gehad met Pearson, 
die aangeeft het, om ieder misverstand te 
voorkomen, op te nemen als erratum. 
 
 

6) Q-global: online scoring WISC-V 

Als u de WISC-V gebruikt, is er een grote kans 
dat u werkt met Q-global. Pearson had enkele 
jaren geleden een najaarsactie, waarbij men-
sen die voor het einde van het jaar de test 
bestelden, 3 jaar gratis en onbeperkt online 
scoren via Q-global kregen. Ook nadien zijn er 
nog acties geweest. En anders is het t.t.v. het 
verschijnen van deze Nieuwsbrief voor €60,- 
(excl. btw) per jaar te bestellen bij de uitgever, 
een bedrag dat u snel terugverdient, nu de 
WISC-V handmatige scoring een grote klus is, 
met primaire en aanvullende indexen, paars-
gewijze verschilvergelijkingen, sterkte/zwakte-
analyses, processcores, enz. 
 

Advies: vul zo min mogelijk cliëntkenmerken 
in en wis alles direct na gebruik van Q-global 
We voeren onze vertrouwelijke ‘patiëntgege-
vens’ in op een persoonlijk account dat inlog-
gen met tweestapsverificatie vereist en waar-
bij we met enige regelmaat ons wachtwoord 
moeten vernieuwen. Deze procedure is zorg-
vuldig en lijkt op hoe we internetbankieren. 
Maar het blijven aan ons toevertrouwde ver-
trouwelijke gegevens van een ander, die we 
ergens ‘parkeren’, zonder dat we voor onszelf 
goed kunnen nagaan wie erbij kunnen, wat 
men met onze gegevens zou kunnen doen, 
hoe lang het wordt bewaard, enz. En de test-
uitgever, eigenaar van het platform, is natuur-
lijk een ‘derde’ volgens de beroepscodes (zelfs 
een verwijzend huisarts is een ‘derde’). 
 
Nu zou e.e.a. (incl. de ontbrekende toestem-
ming van onze cliënten) volgens mij niet zo’n 
probleem hoeven te zijn als de ingevoerde 
gegevens volledig anoniem zijn, dat gebeurt 
ook bij wetenschappelijk onderzoek. Criterium 
is vaak dat data niet tot individuele personen 
te herleiden mogen zijn. Het Q-global account 
is echter gebonden aan een praktijk of instel-
ling en zonder testdatum en geboortedatum 
kunt u niet scoren. Strikt genomen zouden 
beide nog aangepast kunnen worden door er 
bij beide bijv. standaard een dag/maand/jaar 
bij op te tellen of er een dag van af te trekken, 
maar dat kan later weer verwarring geven als 
iemand anders later dat Scorerapport ziet en 
dan een fout ontdekt meent te hebben en 
scores in twijfel trekt. 
 
Als u via Q-global scoort (wat erg prettig en 
gebruikersvriendelijk werkt en veel tijd be-
spaart), dan zou ik als uitgangspunt nemen dat 
u zo min mogelijk niet-noodzakelijke en her-
leidbare gegevens invult die afbreuk doen aan 
de anonimiteit, in combinatie met de gege-
vens waar u niet onder uitkomt; de testdatum, 
geboortedatum (het zou fijn zijn als de uitge-
ver de optie biedt om zelf te leeftijd in te voe-
ren) en de ruwe scores. De naam van het kind 
kunt u prima weglaten en ook diens initialen 
doen al enige afbreuk aan de anonimiteit, 
zeker in combinatie met een geboortedatum. 
Ook uw naam als onderzoeker hoeft u niet in 
te vullen, u kunt daar ook een ‘algemene ge-
bruiker’ voor invoeren, zoals ‘afdeling Psycho-

https://www.pearsonclinical.nl/digitaal/q-global/testportfolio
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diagnostiek’. Ook het gevraagde geslacht en 
de handvoorkeur kunt u leeg laten, dit is niet 
van belang voor de scoring. 
En, ook heel belangrijk, verwijder de gegevens 
en het gegenereerde pdf-rapport direct na het 
downloaden ervan weer van Q-global. Q-glo-
bal is geen EPD, u moet het niet willen gebrui-
ken als een dataverzameling van uw cliëntge-
gevens. Door het meteen na gebruik weer te 
wissen, kunnen mede-gebruikers van het ac-
count er ook niet bij. Pearson heeft mij verze-
kerd dat wanneer u gegevens van Q-global 
verwijdert (u wordt tijdens het verwijderen 
meerdere keren gevraagd of u het wel zeker 
weet, om te voorkomen dat u per ongeluk nog 
niet elders opgeslagen gegevens kwijtraakt), 
deze gegevens dan ook echt voorgoed verwij-
derd zijn en ook niet meer voor hen toegan-
kelijk zijn. 

 
Als u als instelling een account gebruikt, dan 
kan het raadzaam zijn om iemand verant-
woordelijk te maken voor het regelmatig op-
schonen van het account, als de ervaring leert 
dat collega’s hun cliëntgegevens niet conse-
quent verwijderen. Alle rapporten van langer 
dan bijv. een dag/week geleden, kunnen weg, 
daar kan niemand meer in aan het werk zijn. 
 
Pearson zegt onze data niet te gebruiken 
Ik schrok van onderstaande meldingen op Q-
global, die mij het idee gaven dat Pearson 
zicht het recht voorbehield om met onze cli-
ëntgegevens (geanonimiseerd) ‘Algemeen of 
Specifiek Data Onderzoek’ te doen. En elders 
kreeg ik weer de indruk dat de accountbe-
heerder daar dan eerst toestemming voor 
moest geven. Ik heb hierover contact gezocht 
met Pearson, die mij verzekerde dat er vanuit 
dataprivacy voor gekozen is om de optie van 
toestemming verlenen voor gebruik van gege-
vens voor onderzoek voor alle landen buiten 
de Verenigde Staten standaard uit te zetten. 
Daarom is het niet mogelijk om hier iets te 

selecteren als accounteigenaar. Cliëntgege-
vens worden dus sowieso niet gebruikt voor 
Pearson-onderzoek, aldus Pearson. 
 
(onderstaande tekst is geprint lastig leesbaar, 
maar op uw scherm kunt u inzoomen). 

 

 
 

7) COTAN-beoordeling WISC-V 
Het is alweer even geleden en misschien 
denkt u ‘Komt-ie nu mee’, maar eind mei 2019 
publiceerde de COTAN haar beoordeling van 
de WISC-V. De COTAN benoemt expliciet dat 
hun beoordeling uitsluitend de papieren ver-
sie betreft, de afname via Q-interactive met 
de iPads is/wordt niet beoordeeld. 
 
Bij COTAN-beoordelingen is het altijd belang-
rijk om niet alleen naar de classificaties zelf te 
kijken (onvoldoende-voldoende-goed), maar 
ook naar de uitgebreide toelichtende teksten 
bij de beoordelingen. Hierin staan doorgaans 
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veel relevante informatie, nuanceringen (een 
voldoende beoordeling kan een ‘gemiddelde’ 
zijn van onvoldoende en goede aspecten bin-
nen een categorie) en waarschuwingen. De 
COTAN zegt in de toelichting bij de beoorde-
ling van de WISC-V normen bijvoorbeeld dat 
het gebruik van ontwikkelingsequivalenten 
(vaak ook wel leeftijdsequivalenten of refe-
rentieleeftijden genoemd in verschillende 
tests) vanwege de vele praktische en theoreti-
sche bezwaren door de COTAN wordt afge-
keurd. Let wel, dit geldt niet specifiek voor de 
WISC-V. De WISC-V-NL krijgt een ‘goed’ voor 
uitgangspunten testconstructie, kwaliteit van 
het testmateriaal, kwaliteit van de handleiding 
en betrouwbaarheid. De goede betrouwbaar-
heid geldt echter alleen voor het TIQ en de 
primaire en aanvullende indexscores, met 
uitzondering van de VBI, VRI en WgI, waarbij 
de betrouwbaarheid als voldoende is beoor-
deeld. 3 van de 5 primaire indexen zijn dus 
‘voldoende’ en niet ‘goed’ betrouwbaar. ‘Vol-
doendes’ worden gegeven voor de normen en 
de begripsvaliditeit. De criteriumvaliditeit 
krijgt een ‘onvoldoende’. De COTAN mist on-
derzoek naar het voorspellend vermogen van 
een in de toekomst gelegen criterium aan de 
hand van de testscores. In dit kader kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan indicatiestel-
ling, gezien het doel van de test. Dit raakt wat 
mij betreft aan het grote bezwaar van een 
ontbrekende adequate onderwijstabel, waarin 
de WISC-V IQ’s gedifferentieerd gekoppeld 
worden aan alle voortgezet onderwijsniveaus. 
In de betreffende (onvoldoende gedifferenti-
eerde) tabel 6.14a in de Technische handlei-
ding ontdekte ik enkele foutjes, die ook aan de 
orde zullen zijn in de versie die u op dit mo-
ment heeft en zult willen corrigeren. In de 
Scorehulp 1.18 kunt u hierover meer lezen op 
werkblad ‘IQ & opleiding’. 
 
De COTAN miste in de WISC-V handleidingen 
sommige gegevens, die zij nodig hadden om 
de test goed te kunnen beoordelen. Pearson 
heeft deze aanvullende technische informatie 
aan de COTAN aangeleverd en ook op de 
website geplaatst. Prettig en transparant. 
 
 
 

8) COTAN-beoordeling SON-R 2-8 
Oktober 2019 verscheen de COTAN-beoorde-
ling voor de SON-R 2-8, de opvolger van de 
verouderde SON-R 2½-7 uit de jaren ’90. Via 
de website www.cotandocumentatie.nl kunt u 
(met een abonnement) de uitgebreide toelich-
ting op deze beoordeling lezen. Dat voegt, 
zoals gezegd, vaak veel toe aan de losse be-
oordelingskwalificaties. Vergelijk het met losse 
IQ-scores, daarbij wilt u ook de context weten 
en hoe de scores tot stand gekomen zijn. 
 
Van alle andere SON-R versies waren we ge-
wend dat deze op alle categorieën met uitslui-
tend ‘goed’-kwalificaties werden beoordeeld. 
Dat was uitzonderlijk en kwam bij mijn weten 
niet bij andere beoordeelde tests voor. De 
SON-R was met de andere/eerdere versies 
een ‘straight A student’ (tot de normen van de 
SON-R 2½-7 verouderd raakten en er een wat 
opmerkelijke correctie op werd toegepast, in 
een poging deze te ‘upgraden’, zie Nieuws-
brief 2017-1, punt 15). Dat is voor de SON-R 2-
8 niet langer geval. Geen zorgen, het is wat mij 
betreft nog steeds een positieve beoordeling, 
die nu wel iets meer in lijn ligt met veel an-
dere tests (niet meer het ‘beste jongetje van 
de klas’, maar wel een ‘overgangsrapport met 
veelal mooie cijfers’). De SON-R 2-8 krijgt een 
‘goed’ voor uitgangspunten testconstructie, 
kwaliteit van het testmateriaal, kwaliteit van 
de handleiding, betrouwbaarheid en begrips-
validiteit. Dat is mooi, vooral die laatste twee 
zijn psychometrisch van belang. De normen 
krijgen een ‘voldoende’ (lees de toelichting 
hierop) en de criteriumvaliditeit krijgt een 
‘onvoldoende’, vanwege ontbrekend onder-
zoek daarnaar. Dit is niet uitzonderlijk. Ook de 
WISC-V, WISC-III, WAIS-IV en WAIS-III kregen 
hierop een ‘onvoldoende’ (de WPPSI-III en 
WNV kregen overigens wel een ‘voldoende’, 
de RAKIT-2 zelfs een ‘goed’). 
 
De COTAN vindt het gebruik van de term 
‘performaal’ in de SON-R 2-8 opvallend, om-
dat deze term in moderne intelligentiemodel-
len niet meer wordt gebruikt en omdat de 
term ‘ruimtelijk inzicht’ beter lijkt te passen bij 
de drie performale subtests. Ook noemt de 
COTAN dat de herkomst van de SON-R 2-8 
voornamelijk wordt beschreven aan de hand 

https://www.pearsonclinical.nl/pub/media/productfile/w/i/wiscvnl_paper_aanvullende_technische_informatie.pdf
https://www.pearsonclinical.nl/complete-set-wisc-v-nl
http://www.cotandocumentatie.nl/
https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202017-1.pdf
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van de geschiedenis van de eerdere SON-tests 
en minder aan de hand van (huidige) intelli-
gentiemodellen of theorieën. Er wordt kort 
aangegeven dat de SON-R 2-8 sterker gericht 
is op het meten van fluid intelligence dan op 
het meten van crystallized intelligence. 
 
Verder schrijft de COTAN: ‘Hoewel de inhoud 
van de verschillende subtests helder wordt 
beschreven met behulp van voorbeelden, 
wordt de keuze voor de gebruikte subtests 
niet verantwoord en ontbreken definities van 
de te meten constructen.’ Dat lijkt mij niet 
onbelangrijk. 
 
Ik lees dat een van de redenen voor de her-
ziening van de SON-R 2½-7 is dat er een 
cultural bias in de subtest ‘Categorieën’ zat. 
Dat zal (hopelijk) uit de handleiding afkomstig 
zijn. Voor mij was het in ieder geval nieuw en 
verfrissend om te lezen, nu ik me herinner dat 
de SON-R zich altijd onderscheidde (in ieder 
geval in de berichtgeving erover) met de pre-
tentie dat deze test betrekkelijk ‘cultuurvrij’ 
was. 
 
Verder noemt de COTAN in deze beoordeling, 
net als in de WISC-V beoordeling, haar bezwa-
ren tegen het gebruik van referentieleeftijden. 
 
 

9) WISC-V en RAKIT-2 bij 
hoogbegaafdheid 

In Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren 
(2019-1, punt 10 en 2018-1, punt 5) is al veel 
gezegd over de WISC-V en de HB-populatie 
(hoogbegaafden), waarbij kort samengevat 
een grote zorg uit het HB-veld was dat veel 
hoogbegaafde kinderen op de WISC-V ineens 
veel lagere scores haalden. De WISC-V Techni-
sche handleiding (blz. 107-109) bevestigt ook 
dat deze doelgroep op de WISC-V aanzienlijk 
lager scoort dan bijv. op de WISC-III of WPPSI-
III (ruim 16 punten lager TIQ, helaas niet met 
de RAKIT-2 vergeleken). 
 
Naast het geluid van onderschatting van de 
HB’groep door de WISC-V, hoor ik ook met 
enige regelmaat geluiden over vermoedens 
van overschatting door de RAKIT-2 bij kinde-
ren met een ‘cognitieve buffer’. Ik herken dat 

ook bij naar mij doorverwezen kinderen, met 
in hun aanmelddossier plafondscores op de 
RAKIT-2). Mijn indruk is dat de RAKIT-2 wat 
hoger kan uitvallen dan representatief is voor 
het cognitieve functioneren van het kind. 
 
In het septembernummer 2019 van het Tijd-
schrift voor Orthopedagogiek schreef collega 
Geke Maes (orthopedagoog bij Gekend Ta-
lent) een mooi artikel: Intelligentieonderzoek 
bij vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kin-
deren. O.a. de RAKIT-2, WISC-V en KIQT+ 
passeren de revue en worden besproken op 
hun waarde en beperkingen bij deze doel-
groep. 
 
Nog recenter, november 2019, verscheen er 
een artikel in Talent (de titel doet vermoeden 
dat we hier met een doelgroeptijdschrift te 
maken hebben ): Meten is geen weten - 
grote verschillen tussen uitslagen van intelli-
gentietests. In dit artikel leest u het resultaat 
van het masteronderzoek van Judith Kertai, 
die onderzoek deed naar mogelijke verschillen 
tussen testuitslagen van de WISC-V en RAKIT-
2. In Nieuwsbrief 2019-1 stond haar oproep 
aan collega’s om data aan te leveren, deze zijn 
inmiddels geanalyseerd en hebben zich ver-
taald in een masterscriptie en het genoemde 
artikel. Wat blijkt? De RAKIT-2 ziet een kind 
(veel) eerder als hoogbegaafd dan de WISC-V 
(even los van het feit dat HB natuurlijk niet op 
basis van alleen een IQ-test vast te stellen is). 
En dat kan nogal wat gevolgen hebben voor 
de indicatiestelling en toelating. Kortom, zeer 
de moeite waard om te lezen dus. Ook haar 
begeleider, twee hoogleraren en testuitgever 
Pearson komen aan het woord en reageren. 
Interessant in de reactie van Pearson vond ik 
de onderstaande passage, volgend op een 
stuk waarin ze vrij vertaald zeggen dat de 
RAKIT-2 erg geschikt is voor de lage niveaus en 
deze test eigenlijk min of meer wordt afgera-
den als instrument voor begaafdheidsonder-
zoek (lees gerust het artikel, misschien deelt u 
mijn interpretatie van Pearsons reactie niet). 
 
‘Bij de ontwikkeling van de RAKIT-2 is gefocust 
op makkelijkere items en op uitbreiding van de 
geschiktheid voor de lagere IQ’s. Hierdoor is de 
RAKIT-2 bij uitstek geschikt voor het testen van 
kinderen met IQ’s onder het gemiddelde. (…) 

https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202019-1.pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202018-1.pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/Intelligentieonderzoek%20bij%20vermoedelijk%20meer-en%20hoogbegaafde%20kinderen%20(Geke%20Maes,%20TvO%20sept.%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/Intelligentieonderzoek%20bij%20vermoedelijk%20meer-en%20hoogbegaafde%20kinderen%20(Geke%20Maes,%20TvO%20sept.%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/Intelligentieonderzoek%20bij%20vermoedelijk%20meer-en%20hoogbegaafde%20kinderen%20(Geke%20Maes,%20TvO%20sept.%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/Meten%20is%20geen%20weten,%20verschillende%20uitslagen%20WISC-V%20en%20RAKIT-2%20(Talent,%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/Meten%20is%20geen%20weten,%20verschillende%20uitslagen%20WISC-V%20en%20RAKIT-2%20(Talent,%202019).pdf
https://apollopraktijk.nl/WISC-III_bestanden/Meten%20is%20geen%20weten,%20verschillende%20uitslagen%20WISC-V%20en%20RAKIT-2%20(Talent,%202019).pdf
https://www.apollopraktijk.nl/Verwijzers_bestanden/Nieuwsbrief%20Intelligentie%20Kaldenbach%202019-1.pdf


Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2019-2                 13                    ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl 

Wij vinden het raadzaam om bij een vermoe-
den van hoge intelligentie of hoogbegaafdheid 
(en zeker vanaf de leeftijd van 11 jaar) te kie-
zen voor een andere Nederlandstalige IQ-test 
zoals de WISC-V. De RAKIT-2-test is wel in 
staat om kinderen met een hoog IQ te identifi-
ceren, maar de differentiatie binnen de hoge 
IQ-range is hierin minder goed. Bovendien 
heeft de RAKIT-2 een bovengrens van 145, de 
WISC-V van 160.’ 
 

 

 
 
 

10) LibGen: gratis vakliteratuur 

Enige tijd geleden werd ik gewezen op de 
website Library Genesis, waar u een enorme 
collectie aantreft van o.a. Nederlandse en 
internationale boeken en tijdschriften, waar-
onder heel veel vakliteratuur en andere boe-
ken. Veel meer nog dan via de Sci-Hub links, 
waarover ik eerder berichtte. Via ‘LibGen’ 
vindt u complete handboeken, protocollen-
boeken, boeken over allerlei stoornissen en 
therapievormen, enz. Ook de zoekopdracht 
‘WISC’ levert allerlei treffers op, waaronder 
enkele gerenommeerde Engelstalige WISC-V 
‘bijbels’ op (niet altijd de meest recente), van 
internationale autoriteiten op het vlak van de 
Wechslertests. Als het om Nederlandstalige 
vakboeken gaat, zijn naar ik begrijp vooral de 
boeken van uitgever Bohn Stafleu Van 
Loghum/Springer goed vertegenwoordigd. 

Mocht deze link uit de lucht gaan, dan kunt u 
wellicht via Google een nieuwe ‘LibGen proxy’ 
vinden. 
 
Of deze site de rechthebbenden netjes de 
rechthebbenden betaalt om naar de digitale 
edities van de boeken te linken, durf ik niet te 
zeggen. Dus uiteraard doet u alles op uw eigen 
risico. 
 
Hartelijke groet, 
Yaron Kaldenbach 
 
 
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 ge-
ven en mijn mailadres toe te voegen aan uw 
contactpersonen en veilige lijst. 
 
Mailadressen die een foutmelding geven, wor-
den 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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https://www.apollopraktijk.nl/Algemene%20Voorwaarden_bestanden/Privacyverklaring%20Apollo%20Praktijk.pdf

