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Deze gratis Nieuwsbrief is voor vakgenoten, die betrokken zijn bij intelligentiediagnostiek bij kinderen
en jongeren. U wordt praktijkgericht geïnformeerd over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Download de
Nieuwsbrief via apollopraktijk.nl > Home of Nieuws. Verspreiding in ongewijzigde vorm is toegestaan.
De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en laagfrequent.
U kunt zich kosteloos Aanmelden / Afmelden voor de Nieuwsbrief. Apollo Praktijk gaat zorgvuldig
met uw gegevens om. In de Privacyverklaring leest u hier meer over.
Vorige Nieuwsbrieven gemist? Lees hier de laatste edities: 2022-1, 2019-2, 2019-1 2018-1, 2017-3,
2017-2, 2017-1.
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De IQ Scorehulp Kaldenbach 1.19 is uit; de
nieuwste editie van het Excelbestand dat u
sinds 2006 helpt bij het scoren en analyseren
van de meeste gangbare intelligentietests.
Uiteraard nog steeds gratis te downloaden en
onbeperkt te gebruiken. Voor alle tests kunt u
scores invoeren. Er volgen dan onder meer
discrepantieanalyses op het niveau van de
subtests en IQ’s. Scores worden automatisch
verwerkt in grafieken, die u eenvoudig via
werkblad ‘Rapport’ naar uw rapport kopieert.
Wat is er veranderd?
De meest opvallende toevoeging in deze 1.19update is de WPPSI-IV; de intelligentietest
voor de ‘kleintjes’ (2;6 t/m 6 jaar), die in oktober 2020 verscheen. In de IQ-Scorehulp 1.19
zitten verder nog steeds de WISC-V, WAIS-IV,
WPPSI-III, WISC-III, WNV, SON-R 2-8, SON-R 640, RAKIT-2 en KAIT. Gebruik van de WISC-III
raad ik af en gebruik van de WPPSI-IV heeft de
voorkeur boven de WPPSI-III (ligt iets genuanceerder dan bij de WISC, zie onder punt 10). In
de toekomst zullen deze werkbladen uit de IQ
Scorehulp verdwijnen.
In de IQ Scorehulp vindt u op werkblad ‘Info’
de updategeschiedenis, waarin u leest wat er
allemaal is veranderd t.o.v. eerdere edities.
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En… dat is veel ditmaal. Ook als u de toegevoegde WPPSI-IV niet gebruikt, is het advies
deze nieuwste 1.19-update te gebruiken, nu
hierin niets verloren is gegaan t.o.v. vorige
versies en er wel veel is toegevoegd, geüpdatet en verbeterd op allerlei werkbladen (o.a.
‘WISC-V’ en ‘Naamgeving Scores’).
Omdat er in de eerste maanden na een update vaak feedback komt, die soms nog tot kleine aanpassingen leidt, is het raadzaam in de
IQ Scorehulp via werkblad ‘Testleeftijd’ regelmatig via de onderstaande knop te checken of
er updates zijn. U krijgt dan een melding dat u
nog steeds in de meest recente versie werkt of
dat er een update beschikbaar is om te downloaden.

Gebruik IQ Scorehulp met Microsoft Excel
De IQ Scorehulp is een Microsoft Excelbestand. Alleen met dit programma (onderdeel
van Microsoft Office) kunt u vertrouwen op
een stabiele lay-out en functionaliteit in versies vanaf Excel 2007 t/m Office365.
Sommige organisaties stappen de laatste tijd
over op een Google werkomgeving (Google
Workspace),waarbij o.a. Microsoft Excel/Word
vervangen worden door hun Google-brusjes:
Google Sheets/Docs. Goed om te weten dat
de Officebestanden al bij het openen onherstelbaar geconverteerd worden naar de Google-equivalenten, waarbij de bestanden blijvend worden aangepast/aangetast; bij het
weer downloaden (zelfs bij het ‘opslaan als’
een Office-bestandsformaat) en openen in
Excel of Word krijgt u nooit meer uw originele
bestand terug, die bent u echt kwijt als u nergens een back-up van uw origineel had opgeslagen. Iedere wijziging wordt direct opgeslagen in de Google Workspace, daar is geen
actieve handeling van de gebruiker meer voor
nodig. Het gevolg daarvan is dat u niet meer
kunt kijken zonder dat wijzigingen automatisch worden opgeslagen.
Mijn Excel-Scorehulpen werken niet goed in
Google Sheets; de lay-out wordt geweld aangedaan en de functionaliteit wordt aangetast.
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2) IQ Scorehulp 1.19 video tutorial
(YouTube)
Op het YouTube-kanaal van Apollo Praktijk
staat een video tutorial die u in ruim 8 minuten rondleidt door de nieuwste IQ Scorehulp
Kaldenbach 1.19, geïllustreerd aan de hand
van de WISC-V. Als u met de IQ Scorehulp
werkt, is deze video voor u van belang (klik op
de afbeelding hieronder). Niet alleen ziet u
dan of u mogelijkheden onbenut laat, ook
enkele veel gemaakte fouten in het gebruik
worden besproken.

3) Nieuw: Checklist Start
Psychodiagnostisch Onderzoek
We hebben als psychodiagnosten allemaal in
de loop der tijd onze eigen ‘beginriedel’ ontwikkeld; algemene/inleidende punten, die we
met een kind en ouders bespreken voordat we
starten met het onderzoek zelf (tests, vragenlijsten, interview e.d.). Meestal doen we dit bij
aanvang van het onderzoek en soms ook al
deels in de aanloopfase, om het kind vast wat
voor te bereiden op de testsituatie.
Handleidingen geven testinstructies (hoe u
aan het kind uitlegt wat het moet doen) en
zeggen vaak ook wel dat u een kind voorafgaand op zijn gemak moet stellen en hoe u
kunt reageren als een kind bepaalde vragen
stelt of antwoorden geeft. Gek genoeg vindt u
in de meeste testhandleidingen of handboeken over psychodiagnostiek niet of nauwelijks
algemene en ook praktische informatie, die de
specifieke testinstructies en instrumenten
overstijgt.
Sommige organisaties hebben een brochure of
uitleg op de website over psychodiagnostisch
onderzoek. Dat is een mooie service. Soms
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valt daarbij op (let op: hier volgt een kort ‘zijspoor’ ) dat collega’s met eigen praktijken
hierin nèt wat te enthousiast zijn en zelfs testitems publiceren om de cliënt te laten weten
wat ze kunnen verwachten. Los van de auteursrechtelijke bezwaren, zou dat onwenselijke voorbereiding in de hand kunnen werken en ook een voordelige uitgangspositie
kunnen verschaffen t.o.v. andere kinderen.
Voor collega’s stel ik nu mijn eigen ‘uitleg bij
aanvang’ (uitgewerkte ‘beginriedel’) beschikbaar: de Checklist Start Psychodiagnostisch
Onderzoek. Dit is een lijstje dat ik in de loop
der jaren heb gemaakt. Uiteraard heb ik het
niet allemaal zelf bedacht. Het is vooral gericht op prestatieonderzoek, zoals intelligentieonderzoek (IQ) en neuropsychologisch onderzoek (NPO). Het bestand is erg volledig en
u zult zelden alles met een kind doornemen.
Haal er de punten uit die bij uw werksituatie
passen. Toepassing hangt af van de leeftijd
van het kind en de onderzoekscontext; op
scholen worden kinderen bijv. vaak uit de klas
gehaald en zijn ouders daar helemaal niet bij
(u moet dan wel vooraf contact gehad hebben
i.v.m. de ‘geïnformeerde toestemming’). Het is
een eerste versie, feedback is welkom.
Bij onderzoek naar de persoonlijkheid of sociaal-emotionele ontwikkeling zou het meer
voor de hand liggen om instructies toe te voegen als: ‘Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom dat we jou leren kennen
zoals je bent. Antwoord dus gewoon met wat
in je opkomt en hoe jij denkt dat het bij jou is’.
Dergelijke vragenlijsten bevatten doorgaans
ook soortgelijke instructies.

De WISC -V-NL Technische handleiding (2018,
p.146 en p.151) zegt hierover onder meer:
‘De prevalentie of frequentie van een geobserveerd scoreverschil in de normeringssteekproef
wordt ook wel 'base rate' genoemd. Dit verschil wordt gebruikt om aan te geven hoe vaak
een geobserveerd scoreverschil voorkomt.
Meestal wordt dit aangegeven in het geval
van statistisch significante verschillen. Het
verschil tussen twee scores is namelijk vaak
statistisch significant, terwijl het toch tamelijk
vaak voorkomt. Daaruit volgt dat de statistische significantie van verschillen tussen scores
en de zeldzaamheid van de verschillen verschillende gevolgen hebben voor de testinterpretatie.’
En over het gekozen grenspercentage dat als
uitgangspunt gekozen wordt om iets afwijkend/ongebruikelijk te noemen:

4) Base rates: klinische relevantie?
De handleidingen van de WPPSI-III en WAIS-IV
vermeldden ook al base rates, maar (vrijwel)
niemand deed daar eerder iets mee, toen de
WISC-V er nog niet was. Misschien ook wel
omdat we niet altijd helder begrepen wat het
nu precies betekende?
Bij de WISC-V en WPPSI-IV krijgen de base
rates meer aandacht. Wat zijn base rates nu
eigenlijk precies en wat moeten we ermee?
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Statistische significantie gaat over verschillen
tussen scores en of deze toevallig of niet (lees:
significant) zijn. Base rates in relatie tot scoreverschillen gaan over hoe vaak een verschil in
de steekproef voorkomt (frequentie) en zeggen daarmee iets over hoe gebruikelijk of uitzonderlijk een verschil is.
We leerden tijdens onze studie al dat statistische significantie niet hetzelfde is als klinische
relevantie. Een verschil kan statistisch significant zijn maar niet betekenisvol, of andersom.
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‘Er wordt regelmatig gevraagd welk percentage van de normsteekproef, dat wil zeggen
welke base rate, als zeldzaam gezien moet
worden en als afwijkend benoemd: 15%, 10%,
5% of 2%. De toepassing van meer of minder
strenge criteria heeft namelijk invloed op het
aantal zeldzame bevindingen dat wordt waargenomen. Daarnaast moet bij het besluit om
de ene of de andere grenswaarde te gebruiken, overwogen worden wat de impact is van
het te veel of te weinig identificeren van cognitieve sterke en zwakke punten. Sattler (2008a)
suggereert dat verschillen tussen scores die bij
minder dan 15% van de normeringssteekproef
voorkomen als zeldzaam ofwel ongebruikelijk
moeten worden beoordeeld.’
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Waar ik wat moeite mee heb, is de aanname
(valkuil?), die de laatste jaren aan terrein wint,
dat de base rates de klinische relevantie (is het
betekenisvol?) bepalen. Sommige collega’s
kijken tegenwoordig eerst of een verschil statistisch significant is en laten het dan van de
base rate afhangen of ze het verschil ook betekenisvol vinden en gaan benoemen en interpreteren. Met een significant verschil dat
niet zo ongebruikelijk is, doen ze dan niets. Ik
zou daar niet voor kiezen.
Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken van
verschijnselen die niet zeldzaam zijn, maar
waarbij het feit dat je nog aardig wat lotgenoten hebt niet betekent dat je daardoor op
individueel niveau geen probleem hebt. Sterker nog, het wordt dan soms eerder een maatschappelijk probleem. Voorbeelden die dit
illustreren zijn bijv. (ga er maar even voor
zitten hoor ) de prevalentie van obesitas,
gehoorschade onder jongeren door harde
muziek, visusproblemen onder kinderen door
langdurig schermgebruik, dat 1 op de 5 mensen in hun levensloop een depressie doormaakt en 1 op de 3 vrouwen dementie krijgt.
Verder heeft een kleine 10% van de Nederlanders astma/eczeem/allergieën (je anafylactische shock wordt er niet minder om als meer
mensen zo heftig op een pinda reageren), is
het niet ongebruikelijk dat jongeren met messen op zak lopen, zijn er epidemieën als corona en ebola, en ook veel andere nare verschijnselen die de impact niet teniet doen
omdat het vaak voorkomt: mishandeling, seksueel misbruik, pesten, luchtvervuiling, kanker, roken, alcoholgebruik onder tieners, politici die ergens geen ‘actieve herinnering’ aan
hebben, enz.

Wellicht kent u nog andere illustratieve vergelijkingen, maar de strekking is helder; ook als
je veel lotgenoten hebt, dan kun je nog steeds
een probleem hebben. De aanname dat een
statistisch significant verschil klinisch minder
relevant/betekenisvol zou zijn als/omdat het
vaker voorkomt, is wat mij betreft discutabel.
In mijn rapportages doe ik daarom doorgaans
weinig met de base rates en blijft statistische
significantie van verschillen het uitgangspunt.
Er is dan sprake van een duidelijk scoreverschil
en de kans dat dit op toeval berust, is klein. Bij
significante verschillen kijk ik wel even naar de
base rates en soms noem ik aanvullend dat
het verschil uitzonderlijk is of juist niet zo ongebruikelijk. Maar ik gebruik het niet als criterium om te bepalen wat ik met een significant
verschil ga doen.
Wat vind ik wel van belang om de klinische
relevantie van een significant scoreverschil te
bepalen? Hiervoor werp ik liever een klinische
blik op de grootte van het significante verschil
(12 IQ-punten is een ander verhaal dan 25
punten) en de absolute hoogtes/waardes van
beide IQ-scores; een verschil van 20 punten
kan bij de combinatie VsI=80 vs. VBI=100 een
andere betekenis hebben dan bij VsI=135 vs.
VBI=155. Base rates kijken alleen naar de
grootte van het verschil maar nemen niet mee
‘op welke hoogte’ deze verschilgrootte zich
voordoet, wat wel degelijk van belang is. Valt
iemand bijv. in absolute zin t.o.v. leeftijdgenoten echt uit op een index of zit iemand nog
steeds in de ‘veilige zone’ en wil je hem niet
afrekenen op het feit dat hij op een ander vlak
excelleert?
Base rates gaan bovendien over absolute verschillen tussen 2 scores. Voor mij is bij het
bepalen van de betekenis ook van belang om
te kijken naar welke van de 2 scores de hoogste en laagste is. Dit gaat over de richting van
een significant verschil. Een VsI=100<VBI=120
kent bijv. een andere betekenis dan omgekeerd (VsI=120>VBI=100), ook al is er is beide
scenario’s een verschil van 20 punten tussen
de VsI en VBI.
‘Mogen’ we dan niets met die base rates? Dat
is uiteraard een individuele diagnostische afweging, hierover bestaan visieverschillen, net
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zoals die aan de orde zijn m.b.t. de classificatie
van scores, het rapporteren in puntscores
en/of betrouwbaarheidsintervallen en of u
dan voor 90% of 95%-intervallen kiest. Een
mooi discussiepunt voor in uw diagnostiekoverleg.
Er is natuurlijk helemaal niets mis met het
meewegen van de uitzonderlijkheid van gevonden verschillen, dat is zelfs zorgvuldig.
Maar waak ervoor om een significant verschil
als niet betekenisvol te zien, enkel omdat het
vaker voorkomt.
Is de veronderstelde link tussen prevalentie en
klinische relevantie dan helemaal onzin of een
denkfout? Nee, dat nou ook weer niet. Om de
vergelijking met enkele eerdergenoemde
voorbeelden te nuanceren: als obesitas vaker
voorkomt, dan neemt de grootte van stoelen
in het OV en andere openbare gelegenheden
waarschijnlijk toe. Meer mensen in een rolstoel leidt waarschijnlijk tot meer rolstoelvriendelijke gebouwen. En door de coronaepidemie kregen we meer teststraten, goedkope zelftests/mondmaskers, wetenschappelijk onderzoek, een vaccin, voorlichting, begrip
van werkgevers en scholen bij ziekmelding,
enz. En nu coeliaki (glutenintolerantie) steeds
vaker voorkomt, hebben supermarkten (meer
dan 15 jaar geleden) aparte schappen met
glutenvrije producten.
Dus bij iets dat vaker voorkomt, kan het best
zijn dat de beperking daardoor wat afneemt,
omdat ‘het systeem’ er meer op ingericht is en
er dan rekening mee wordt gehouden. Maar
bijv. kanker en seksueel misbruik (vanzelfsprekend van een totaal andere orde dan een significant verschil in je intelligentieprofiel) zijn
niet minder betekenisvol omdat het vaker
voorkomt (los van de kracht van lotgenotencontact, weten dat je niet de enige bent en
daarin (h)erkenning ervaren, de aanwezigheid
van gespecialiseerde centra, ontwikkelingen in
diagnostiek en behandeling, enz.).
Ik vind het lastig om de concrete vertaalslag te
maken naar significante verschillen tussen IQscores en wat dan maakt dat je beperking ten
gevolge daarvan minder zou worden omdat
bijv. meer dan 15% van de kinderen ook een
verschil van minimaal die grootte heeft. Als
veel kinderen een laag tempo hebben, dan
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stel ik me voor dat hierop structurele aanpassingen in de context worden doorgevoerd,
bijv. meer tijd bij een toets. Maar… het gaat
bij base rates niet om een afwijking van de
norm op een losse scoremaat (dan kunt u de
percentielscore bekijken), het gaat over de
frequentie van een verschil tussen 2 scorematen.
Wilma Resing bespreekt in het ‘Handboek
Intelligentietheorie en Testgebruik’ (2021,
p.42, zie recensie hierna in deze Nieuwsbrief
onder punt 5) base rates als maat voor de
(on)gebruikelijkheid van een scoreverschil,
maar koppelt het niet aan de betekenis ervan:
‘Als een verschilscore op bijvoorbeeld de cognitieve factoren X en Y bij 15% of minder van
de deelnemers in een steekproef voorkomt,
dan is er volgens Sattler (2008) sprake van een
ongebruikelijk verschil. Anderen gaan uit van
een criterium van 10% of 5%. Er is geen absolute grens; deze is afhankelijk van de waarschijnlijkheid dat een bepaald symptoom of
verschijnsel voorkomt in de populatie. Het kan
dus zijn dat een gevonden verschil significant
is, maar dat het toch bij bijvoorbeeld 20% van
de personen in de steekproef voorkomt en dus
niet als ongebruikelijk kan worden beschouwd
(uitgaande van een base rate van 15%). Omgekeerd kan een verschil niet-significant zijn,
maar bij slechts 10% van de steekproef voorkomen en dus wel als ongebruikelijk bestempeld worden (uitgaande van een base rate van
15%). De base rate kan, per gebruiksdoel,
worden vastgesteld’.

5) Recensie ‘Handboek intelligentietheorie en testgebruik’ (Resing,
2021)
In 2015 verscheen het ‘Handboek intelligentietheorie en testgebruik’, onder redactie van
prof. dr. Wilma Resing, o.a. bekend als auteur
van de RAKIT(-2) en voormalig COTAN-lid. In
maart 2021 verscheen de 2e herziene editie
van dit boek, waarin de besproken tests zijn
geactualiseerd.
U kunt mijn uitgebreide recensie over dit
handboek hier lezen/downloaden.
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Ik vind het een prettig en up to date boek, wat
mij betreft hoort het thuis in de collectie van
instellingen/praktijken, waar intelligentieonderzoek plaatsvindt. Klik op de afbeelding
of hier voor een link naar de site van de uitgever (Pearson), waar u meer informatie over dit
boek vindt. Het boek is overal te bestellen, het
e-book (helaas geen pdf volgens mij) is via
Studystore verkrijgbaar.

Recensie voor alle WISC-V gebruikers
In de recensie wordt vooral het WISC-V hoofdstuk onder de loep genomen, omdat dit voor
het merendeel van de lezers van deze
Nieuwsbrief relevant is. De recensie bevat
belangrijke informatie voor iedere WISC-V
gebruiker, dus lees het vooral ook als u dit
boek niet heeft of gaat aanschaffen. Onderwerpen in het boek worden regelmatig in
de recensie als aanleiding gebruikt voor inhoudelijke ‘uitstapjes’, waarbij suggesties en
valkuilen m.b.t. WISC-V interpretatie besproken worden, die net zo goed een plek hadden
verdiend in deze Nieuwsbrief.
U leest bijv. in de recensie e.e.a. over de
nieuwste classificatie-indelingen van IQ-scores
(t/m Resing, 2021) en belangrijke informatie,
onderzoeksbevindingen en citaten over de
blijvende waarde van het TIQ bij disharmonische profielen (hierover bestaan hardnekkige
misverstanden met als gevolg dat collega’s
soms ten onrechte het TIQ weglaten of niet
interpreteren). Ook wordt met klem geadviseerd om altijd de index-IQ’s te blijven vermelden, ongeacht de grootte van de paarsgewijze verschillen binnen de indexen en of dit
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significant is en/of als betekenisvol wordt
beschouwd.
Collega’s die het boek bezitten, kunnen n.a.v.
de recensie handmatig wat foutjes in hun
boek corrigeren. Hiermee voorkomt u soms interpretatiefouten (bijv. als een verkeerde test
genoemd wordt of een beschreven meetpretentie onjuist is). Bij mijn weten heeft de uitgever geen errata uitgebracht. In augustus
2021 heb ik mijn punten voorgelegd aan een
van de betrokken auteurs, waarna ook de
uitgever is geïnformeerd.
IQ-testuitgever/testauteurs schrijven
handboek over hun eigen instrumenten
Verder wordt een wat gevoelig thema besproken, waarover ik herhaaldelijk vragen van u
ontving: is de informatie in het handboek wel
betrouwbaar en onafhankelijk, nu het wordt
uitgegeven door een prominente IQtestuitgever (Pearson) en er veel instrumenten worden besproken die zij zelf uitgeven en
waarbij zij dus een direct commercieel belang
hebben? Ook schrijven testauteurs zelf vaak
de hoofdstukken over hun eigen tests en soms
ook over ‘concurrerende’ tests.
Is er reden om aan te nemen dat kritische
geluiden over de instrumenten van Pearson
en/of de eigen instrumenten van de betrokken testauteurs minder aan bod komen in dit
boek? U leest het in de recensie.
Testauteurs in de COTAN, documentatie is
ondergebracht bij een testuitgever
Vanuit diezelfde gedachte ontvang ik soms
ook kritische vragen over het feit dat er in de
COTAN ook testauteurs zitten, die hun instrumenten door hun eigen commissie laten beoordelen (er is echter geen alternatief en vanzelfsprekend is een testauteur niet betrokken
bij de beoordeling van de eigen test). En wat
te denken van de COTAN Documentatie met
beoordelingen (zelfs NIP-leden moeten zich
hierop betaald abonneren ), die door het
NIP uitgerekend ter uitgave is ondergebracht
bij een testuitgever (Boom), wiens eigen instrumenten ook regelmatig aan de commissie
voorgelegd worden en waarbij er directe
commerciële belangen zijn bij die beoordelingen? Moeten we ons zorgen maken
over bovengenoemde punten of is het onverykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

mijdbaar en wordt het zorgvuldig gehanteerd?
U leest het allemaal in de recensie.

6) Interview disharmonische
profielen
In het populair-wetenschappelijke tijdschrift
Psychologie Magazine van februari 2021 verscheen een artikel van journalist/psycholoog
Marilse Eerkens over disharmonische intelligentieprofielen. Voor deze bijdrage, als onderdeel van een groter stuk over ‘IQ’, was ik
een van de geïnterviewden. Mocht u het interessant vinden, dan kunt u de pdf openen
door op onderstaande afbeelding te klikken.

binatie natuurlijk ook veel groter geworden.
Zie het als een uitbreiding van het aantal
schoolvakken; hoe meer vakken je in je pakket
hebt, des te groter de kans dat er een significant verschil op je rapport aanwezig is tussen
twee cijfers.
In eerdere Nieuwsbrieven (2019-1 punt 12 en
2017-1 punt 9) besprak ik daarom mijn voorstel om de term ‘(dis)harmonisch profiel’ wat
minder zwart-wit te hanteren en ook in ons
taalgebruik te nuanceren (Bijv.: ‘Er is sprake
van een grotendeels/overwegend harmonisch
profiel met een enkele uitschieter’).
Overigens wordt er in het WISC-V hoofdstuk
van het eerder besproken ‘Handboek intelligentietheorie en testgebruik’ (Resing, 2021)
ook gewoon gesproken over disharmonische
profielen. Ook de Technische handleiding
noemt ‘disharmonische vaardigheden’ (p.148).

7) Rapporten zonder scores? Niet
doen!

Sinds de WISC-V er is, hoor ik soms terug dat
gedacht wordt disharmonische intelligentieprofielen ineens niet meer zouden bestaan of
dat daar in ieder geval niet meer van gesproken zou ‘mogen’ worden. Mensen hebben dat
ergens gehoord en het verrast me soms hoe
makkelijk dat dan wordt aangenomen (net
zoals een deel van de collega’s bij de WISC-V is
overgestapt op 90%-intervallen zonder inhoudelijke onderbouwing daarvoor).
Natuurlijk kunt u met de WISC-V niet meer
spreken van een disharmonisch profiel in de
zin van een significant verbaal-performaal
verschil, maar het woord ‘disharmonisch’ betekent volgens mij gewoon dat de verschillende scores niet met elkaar in balans/harmonie
zijn. In de psychodiagnostische praktijk gebruiken we deze term al jaren voor significante verschillen tussen IQ-scores. Nu er met de
hedendaagse tests veel meer index-IQ’s zijn
(per stuk minder ‘gevuld’), is de kans op significante verschillen bij minimaal één zo’n com-
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Het lijkt de laatste jaren in opmars dat rapporten geschreven en meegegeven worden zonder daarin scores/getallen op te nemen (ook
niet in een evt. bijlage). Het zou zelfs in een
opleiding tot GZ-psycholoog geadviseerd zijn;
laat getallen weg en vermeld alleen de betekenis/interpretatie ervan. Ook hoor ik terug
dat cliënten alleen een deel van het rapport
ontvangen en de bijlage met scores alleen op
verzoek wordt verstrekt, omdat dit niet voor
hen bedoeld/interessant zou zijn. Men krijgt
dus een onvolledig rapport mee, wellicht soms
ook zonder dat men zich dat realiseert.
Ik vind dit een onwenselijke en zorgelijke ontwikkeling en vraag me ook af of dit in lijn is
met bijv. de Algemene Standaard Testgebruik
(AST NIP, 2017). Maar los daarvan, dit moeten
we toch niet willen?
Er zijn zoveel verschillen onder psychodiagnosten over hoe we scores noemen, dat alleen een kwalitatief beschrijvende tekst met
bijv. classificerende termen niet volstaat.
Want het kan maar zo zijn dat de psycholoog
die het rapport schrijft een andere betekenis
aan een score(verschil) geeft dan collega’s of…
andere getalsbereiken hanteert voor dezelfde

7
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classificatieterm (bijv. 90-110 vs. 90-109 als
gemiddelde gebied).

boven de range van het gemiddelde liggen,
zelfs als je daarvoor een ruimere gemiddelde
range zou hanteren van 85-115 (100 ± 1 sd).

Er bestaan een aantal verschillende classificatie-indelingen voor zowel IQ-scores als andere
scorematen. Er is net zo goed discussie over
hoe je percentielscores, decielscores, T-scores,
enz. noemt. Handboeken geven verschillende
adviezen en online circuleert nog veel meer.
Wellicht heeft u het Tijdschrift voor Neuropsychologie (2020-3) gelezen, waarin (niet voor
het eerst) een uit Amerika overgewaaid voorstel werd gedaan om te komen tot een uniforme kwalitatieve beschrijving van scores op
prestatietaken. Al in datzelfde nummer stonden meerdere bijdragen die de discussie aangingen op deze voorgestelde indeling. Meerdere ‘grote namen’ plaatsten kritische kanttekeningen, zowel inhoudelijk als m.b.t. betekenisverandering die zou zijn opgetreden bij het
vertalen naar het Nederlands. Helaas is voor
niet-abonnees alleen het voorstel-artikel als
gratis download op de website van de TvNuitgever Boom gezet bij dit nummer, en niet
de reacties die het gaf, waardoor het artikel
veelal verspreid wordt zonder dat men kennis
heeft van de kritische geluiden en discussie
die erop volgde (het halve verhaal dus, de
TvN-uitgever zou hierin eigenlijk haar verantwoordelijkheid mogen nemen). Hierdoor bestaat het risico van kritiekloze toepassing.
Mijn dringende advies is om echt kennis te
nemen van alle artikelen in dat tijdschrift
voordat u besluit de voorgestelde indeling te
gaan hanteren.
Een enkel voorbeeld van de kritiek zijn de
classificaties ‘bovengemiddeld’ vs. ‘hooggemiddeld’ (idem voor ‘benedengemiddeld’ vs.
‘laaggemiddeld’), waarbij er kritiek kwam dat
alle scores boven het gemiddelde wel ‘bovengemiddeld’ zouden kunnen worden genoemd,
omdat ze ‘boven het gemiddelde’ liggen. Omgekeerd was er kritiek op de term ‘hooggemiddeld’, die weer ten onrechte suggereert
dat de score ‘hoog in het gemiddelde gebied’
ligt (een term die in de in 2018 gerectificeerde
indeling van Ruiter e.a. (2017) inmiddels is
verlaten en ook niet meer in Q-global voorkomt), terwijl deze classificatie vaak ook wordt
gebruikt voor IQ-scores 110-119 die deels
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Mijn eigen aanvulling op de kritische kanttekeningen t.a.v. het voorstel betreft de classificatie van percentielscores. Ik vind het zelf
inhoudelijk niet te verantwoorden dat je alleen de uiterste percentielen (<P2 is in feite
≤P1 en >P98 is in de praktijk ≥P99) van een
classificatie ‘uitzonderlijk/zeer’ laag/hoog
voorziet en dat je P2 en P98 ‘gewoon’
laag/hoog noemt, terwijl iemand in een wedstrijd met 100 deelnemers dan zilver pakt of
als voorlaatste finisht. Ik vind dat uitzonderlijk
genoeg om zeer hoog/laag te noemen.
Los van bovengenoemd voorstel en op welke
punten er allemaal nog meer discussie is, wil
ik er hier nu vooral mee laten zien dat er dus
geen consensus is over de naamgeving betekenis van getallen. Zolang die er niet is, wilt u
vanzelfsprekend (toch?) zowel de scores als de
classificatie/betekenis ervan vermelden, vanuit het belang om transparant en toetsbaar te
blijven rapporteren. Of de getallen nu in de
tekst staan of in een bijlage, ik vind het allemaal prima, maar ze horen wel ‘ergens’ in/bij
het rapport (de lezer moet erover kunnen
beschikken).
Het voorziet ook in een behoefte van cliënten
en bovendien is het ook voor collega’s vervelend om een rapport van eerder onderzoek te
ontvangen waarin getallen ontbreken, zodat
we niet kunnen kijken hoe wij de bevindingen
zouden duiden en zo nodig kunnen vertalen
naar onze eigen interpretatie. Ontbrekende
getallen bemoeilijken bij een hertest ook de
vergelijking met de vorige meting. Natuurlijk
kunnen we gegevens opvragen, maar we weten allemaal dat dit tijd en moeite kost en lang
niet altijd oplevert wat u zoekt.
Het blijven vermelden van getallen past ook in
de tijd van een mondige en kritisch meedenkende cliënt. Als we zelf naar een arts gaan,
dan willen we niet alleen weten dat onze hartslag, bloeddruk, temperatuur, gewicht of cholesterol normaal of te hoog is, we willen ook
de getallen. En mocht u denken dat dit exactere wetenschap is; ook van dit soort medische
parameters bestaan soms verschillende inde-
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lingen van grenswaarden m.b.t. wat gemiddeld of laag/hoog is. Een collega-arts die uw
dossier inziet, zal ook de getallen willen zien
en geen genoegen nemen met alleen een interpretatie van zijn collega dat iets niet afwijkend of juist verhoogd was. En u heeft vast
wel eens meegemaakt dat een arts helemaal
niet zo onder de indruk was van een bepaalde
waarde, waar een eerdere arts zich wel druk
om maakte.
Ook als u een boete voor te hard rijden ontvangt, dan wilt u niet alleen weten dat u de
snelheidslimiet overschreed, maar ook welke
snelheid gemeten is. En om er nóg maar een
metafoor in te gooien (ik houd me aanbevolen
voor aanvullende suggesties ): u heeft vast
wel eens LED-lampen aangeschaft en daarbij
gemerkt dat ‘warm wit’ soms nog behoorlijk
koud is en er dus verschillend gedacht wordt
over sfeervolle verlichting. Hoe fijn is het dan
dat we op de verpakking gewoon de ‘lichttemperatuur’ kunnen zien (aantal Kelvin) en zelf
kunnen bepalen wat we warm vinden?
Het uitgangspunt van getalloze rapporten zal
ongetwijfeld goedbedoeld zijn: cliëntvriendelijke en leesbare verslaglegging. Toch vind ik
het ook wat paternalistisch en misschien indirect zelfs wel onbedoeld een vleugje minachtend; ‘Als wij het zeggen, dan mag u dat aannemen en mag u daar blind op vertrouwen,
want wij zijn professionals en willen u als leek
niet lastig vallen met getallen, waar u toch
weinig van snapt en alleen maar mee aan de
haal zou kunnen gaan.’

De WISC-V-NL heeft 14 subtests (minder dan
de Engelstalige versie, helaas is er destijds
voor gekozen niet alle subtests te vertalen en
sneuvelden aanvullende subtests als Informatie en Plaatjes Concepten). Er zijn 3 gebruikelijke afnameopties: afname van de eerste 7
subtests (TIQ, de ‘stand bij rust’), de eerste 10
subtests (TIQ en alle primaire indexscores) en
de volledige afname van alle 14 subtests.
Ik adviseer als uitgangspunt in principe altijd
voor een volledige WISC-V testafname te kiezen, tenzij dit niet haalbaar is of echt geen
meerwaarde heeft voor het onderzoeksdoel.
Waarom?

Een rapport zonder scores voelt voor mij als
een artikel zonder referenties; ik twijfel niet
aan de intenties en het zal vaak best kloppen,
maar de lezer kan het niet nagaan/toetsen. Ik
schrijf mijn eigen rapporten, ook bredere onderzoeken, daarom zo transparant en toetsbaar mogelijk. Bij diagnostische uitspraken
vermeld ik erachter tussen haakjes als ‘bron’
op welke test(s) ik een uitspraak baseer en bespreek ik ook tegenstrijdige bevindingen,
waarvoor ik dan een verklaring probeer te
vinden. Dat is niet alleen inzichtelijk, het
maakt ook dat een evt. denkfout door anderen op te sporen is of voorkomt dat men ten
onrechte denkt dat ik een fout heb gemaakt.

Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2022-1

8) Voorkeur volledige WISC-V
afname

9

Extra inspanning is relatief beperkt
De extra inspanning van een volledige afname
is vaak relatief beperkt: de logistieke voorbereiding kost hierdoor geen extra tijd (WISCV/onderzoeksruimte reserveren, planning van
het onderzoek, evt. contact vooraf met kind of
ouders, alles klaarzetten/opruimen, de introductie-uitleg, scoring in Q-global, enz.). Bovendien is het kind er toch al, dus u kunt gelijk
door. Ook de rapportagetijd wordt niet evenredig langer per extra afgenomen subtest.
Natuurlijk kost het meer tijd, maar het is geen
evenredige verlenging.
Aanvullende subtests helpen bij interpretatie
van primaire index (hypothesevorming)
Belangrijker dan hoeveel tijd het kost, is de
inhoudelijke gedachte achter het advies van
een volledige testafname: een volledig profiel
levert altijd meer informatie op dan een gedeeltelijk profiel en de aanvullende subtests
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kunnen helpen om prestaties op de primaire
subtests beter te begrijpen. Aanvullende subtests kunnen hypothesen n.a.v. de primaire
scores bevestigen, ontkrachten en nuanceren.
Van tevoren is niet helder hoe het profiel eruit
zal zien. Er zijn nogal wat profielen met uitschieters of grote verschillen binnen een primaire index, waarbij de aanvullende subtest
bij die primaire index dan meer inzicht kan
geven in welke primaire subtest eigenlijk de
‘uitbijter’ is en hoeveel waarde we daaraan
moeten toekennen. Stel bijv. dat de index
Werkgeheugen bestaat uit een score van 6 op
Cijferreeksen en een score van 11 op Plaatjesreeksen. Dan zou een voor de hand liggende
hypothese kunnen zijn dat het auditieve
werkgeheugen zwak(ker) lijkt vergeleken met
het visuele werkgeheugen. Maar als u de
moeite heeft genomen ook de laatste 4 subtests af te nemen, dan zijn m.b.t. deze hypothese subtests Cijfers en Letters Nazeggen
(CLN=12) en Rekenen (RE=10) relevant. Binnen de WISC-V valt Rekenen onder de Fluid
Redeneren Index, maar binnen de WAIS-IV is
Rekenen een ‘basisspeler’ in de Werkgeheugen Index. Met deze gemiddelde aanvullende
scores kunt u die hypothese over een
zwak(ker) auditief werkgeheugen gelijk weer
intrekken en kunt u specifieker gaan kijken of
u kunt snappen waarom dit kind op Cijferreeksen uitviel. Ook als de prestatie op CLN en RE
vergelijkbaar was met CR, dan was dat informatief geweest. Los van het feit dat u nog
steeds dan maar 1 subtest voor visueel werkgeheugen hebt, heeft u dan in ieder geval wel
meer onderbouwing voor de hypothese van
een zwak auditief werkgeheugen. Met 3 subtests die in dezelfde richting wijzen, heeft uw
hypothese meer ‘body’. Met een volledig profiel bent u beter in staat om in te schatten of
vervolgonderzoek meerwaarde kan hebben,
zoals een NPO.
Op soortgelijke wijze kan subtest Begrijpen
helpen bij het beter interpreteren van de index Verbaal Begrip (VBI) en kan subtest Figuur
Zoeken een verhelderend licht schijnen op de
subtestprestaties binnen de index Verwerkingssnelheid (VsI).
Door de gelegenheid te hebben om
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‘over de schutting’ te kijken (zeker nu de inhoud van primaire WISC-V indexen t.o.v. de
WISC-III gereduceerd is tot nog maar 2 subtests), weten we een beetje hoe serieus we
een uitvaller onder een primaire subtest moeten nemen. Was dit even een missertje of
bevestigt de ‘reservebank’ (aanvullende subtests) dat de uitval van een van de ‘basisspelers in het veld’ toch wel iets betekent?
Gedeeltelijke afname hindert hertest als een
volledig beeld achteraf nodig blijkt
Een ander argument voor een volledige testafname is dat u bij een gedeeltelijke afname
voor een bepaalde periode de mogelijkheid
van een hertest met hetzelfde instrument
verhindert. Dus wanneer een deel van de test
wordt afgenomen, dan is er een onvolledig
beeld, waarbij er (minimaal) het komende jaar
geen goede mogelijkheid meer is om alsnog
een betrouwbaar en volledig beeld te verkrijgen met dezelfde test.
Zo af en toe krijg ik een kind doorverwezen
waarbij er recentelijk een ‘halve WISC-V’ (TIQ)
is afgenomen en waarbij ik behoefte heb aan
een volledig beeld. Het is dan nog te vroeg om
de hele test te herhalen. En alsnog de ‘tweede
helft’ afnemen, kent ook een aantal bezwaren:
het kind valt inmiddels onder een andere
normgroep (leeftijdscohort), de onderzoekscontext verschilt van de vorige meting
(profielanalyse a.d.h.v. uitkomsten van twee
verschillende metingen is ingewikkeld, je weet
dan nooit welke factoren hebben bijgedragen
aan scoreverschillen) en bovendien zet ik dan
de teller weer op nul als het gaat om de vraag
wanneer er een volledige test mag worden
herhaald.
Als de WISC-V wordt afgenomen in de intakefase, waarin het beeld nog niet helder is, dan
kan een volledig profiel ook naderhand helpend blijken te zijn om hypothesen, die pas
later ontstaan, alsnog binnen het profiel te
toetsen.
Alle subtests afnemen betekent niet noodzakelijkerwijs dat ook de aanvullende indexen
geïnterpreteerd hoeven te worden. Dat zou
een zorg kunnen zijn die mensen terughoudend maakt om de hele test af te nemen.
Hierbij is van belang of het ook daadwerkelijk
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iets toevoegt of ‘aanvult’ en u mag ook ‘selectief shoppen’ in de aanvullende (=secundaire)
indexen, als u bijv. voor de interpretatie vooral een enkele relevant vindt (in het genoemde
voorbeeld zou u kunnen denken aan interpretatie van de index Auditief Werkgeheugen en
deze ook paarsgewijs vergelijken met de primaire index Werkgeheugen).

Responsformulieren 1 nu dus in tweeën opgesplitst zijn, zijn de prijzen van de afzonderlijke
delen 1a en 1b niet gehalveerd t.o.v. toen ze
nog samen in één boekje zaten. Hieronder de
huidige prijzen per 25 stuks (incl. btw, excl.
porto):
Responsformulieren 1a of 1b
Responsformulieren 2

Onderzoeksdoel en setting zijn relevant
Ik werk zelf in een grote SGGZ-instelling, wij
gaan in principe altijd ‘all the way’ en nemen
14 WISC-V subtests af. We zijn specialistische
GGZ en willen meer dan screenen. We zijn niet
alleen geïnteresseerd in IQ-getallen, maar ook
in profielen en of deze kunnen helpen om het
kind beter te begrijpen (retrospectief) en/of te
ondersteunen (prospectief).
Er kunnen natuurlijk geldige redenen zijn om
niet alle subtests af te nemen, bijv. als u alleen
wilt uitsluiten dat iemand cognitief zwak is of
i.v.m. inclusiecriteria voor wetenschappelijk
onderzoek. Maar als er een klinische onderzoeksreden is, dan vind ik het wel zorgvuldig
om de hele test af te nemen en zou ik de afname van slechts 7 subtests sowieso afraden.
Over 10 subtests valt nog te discussiëren, mijn
sterke voorkeur gaat dus uit naar afname van
alle 14 subtests.

9) Bespaartip WISC-V Responsformulieren
Sinds dit jaar zijn delen A (6-7 jaar) en B (8-16
jaar) van WISC-V Responsformulier 1 (Symbool
Substitutie Coderen & Symbool Zoeken) niet
meer gecombineerd in één ‘boekje’, maar
apart te bestellen als Responsformulier 1a (6-7
jaar) en 1b (8-16 jaar). Op de website van de
uitgever stond eerder onderstaand bericht:
‘Vanaf nu zijn er twee versies van Responsformulier 1 beschikbaar. Eén versie voor de leeftijden 6-7 jaar en een versie voor de leeftijden
8-16 jaar. Hiermee besparen we veel ongebruikt papier, en wordt een WISC-V-NL afname
voor u voordeliger.’
Voorheen kostten Responsformulieren 1 en 2
(Figuur Zoeken) altijd evenveel. Hoewel de
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: €139,76
: €200,32

Omgerekend is dit een forse prijsstijging van
bijna 40% per deel A/B. Omdat de meeste
instellingen/praktijken vaak vooral 1 van de 2
delen gebruiken, terwijl we voorheen wel
meer betaalden voor die ‘2-in-1’-boekjes, besparen we nu door deze aanpassing inderdaad
sowieso papier en zijn we netto waarschijnlijk
toch wat goedkoper uit.
Wist u trouwens dat u voor één volledige papieren afname een exorbitant bedrag van
€22,72 aan formulieren kwijt bent? Daarom
dan nu de bespaartip uit de titel van dit kopje.
U heeft ongetwijfeld nog voorraden liggen van
Responsformulier 1, waarin delen A en B nog
gecombineerd zijn. Kopiëren mag uiteraard
niet, ook verleiden de hoge prijzen u daar wel
toe. Het staat u echter vrij om in deze ‘oude’
formulieren deel A en deel B van elkaar los te
scheuren (gaat makkelijk), zodat u 2 kinderen
van verschillende leeftijdsgroepen met 1
boekje kunt testen en daarmee t.o.v. de huidige prijzen dan €5,59 per afname bespaart.
Ervan uitgaande dat u waarschijnlijk vooral
deel B (vanaf 8 jaar) gebruikt, hoeft u dan
voorlopig geen nieuwe pakketten met deel A
(6-7 jaar) te bestellen.

10) Nieuwe tests: WPPSI-IV,
Raven’s 2 Progressive Matrices en
KIQT+
Hoewel sommige inmiddels alweer enkele
jaren in gebruik zijn, bespreek ik hier enkele
‘nieuwe’ tests met wat losse ‘tips & tops’.
1. WPPSI-IV
In oktober 2020 verscheen de WPPSI-IV-NL.
Met een glimlach zag ik rondom de introductie
van WPPSI-IV en eerder bij de WISC-V dat
Pearson dit Amerikaans aanpakt. De test werd
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‘gelanceerd’, er waren ‘roadshows’ en rondom
het verschijnen werd een ‘event’ georganiseerd, die startte met een ‘kick-off’. Alleen de
backstagepasjes, ‘meet & greets’ en ‘behind
the scenes’ ontbraken nog.
Zoals gebruikelijk bij nieuwe IQ-testedities, was ook nu weer
de boodschap dat de psychometrie is verbeterd en we snel moeten overstappen, wat ook
met introductiekortingen werd gestimuleerd.
Anders dan bij de WISC-V-NL was de Technische handleiding van de WPPSI-IV-NL nu gelijk
beschikbaar. Dat was prettig en zorgvuldig, er
was voor gebruikers nu gelijk bij aanschaf ook
zicht op bijv. de psychometrische eigenschappen: hoe zit het met de betrouwbaarheid en
validiteit, hoe representatief is de normgroep,
enz? Die gegevens heb je als gebruiker nodig
om het instrument te kunnen beoordelen.
1a. COTAN-beoordeling WPPSI-IV
Inmiddels is de WPPSI-IV-NL ook door de
COTAN beoordeeld. Zie hieronder, incl. de verschillen met de beoordeling van de voorganger (WPPSI-III). De beoordeling is grotendeels
hetzelfde, alleen de begripsvaliditeit is nu
‘voldoende’ i.p.v. ‘goed’ en de ‘voldoende’ op
criteriumvaliditeit is nu een ‘onvoldoende’
geworden, zoals overigens gebruikelijk op veel
intelligentietests (bijv. WISC-V/WISC-III, WAISIV/WAIS-III, IDS-2, enz.). Wat de beoordeling
betreft, beschouw ik dit als groen licht om de
WPPSI-IV verantwoord te kunnen toepassen.
Voor alle details en toelichtingen op de beoordeling kunt u (tegen betaling) de COTAN
Documentatie raadplegen.
Criterium
Uitgangspunten
testconstructie
Kwaliteit
testmateriaal
Kwaliteit
handleiding
Normen
Betrouwbaarheid
Begripsvaliditeit
Criteriumvaliditeit

WPPSI-IV
goed

WPPSI-III
goed

goed

goed

goed

goed

voldoende
voldoende
voldoende
onvoldoende

voldoende
voldoende
goed
voldoende

COTAN-beoordelingen (uit 2021 resp. 2010) m.b.t. de
WPPSI-IV-NL (2020) en WPPSI-III-NL (2009)
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Inhoudelijk is de test aangepast naar de huidige theoretische opvattingen m.b.t. het intelligentieconstruct, meer passend bij het CHCmodel. De indexstructuur en subtests vertonen veel gelijkenissen met de WISC-V.
1b. Inhoudelijk gemis en suggestie WPPSI-IV
Net als bij de WISC-V-NL is het jammer dat er
zo weinig combinaties van aanvullende indexen paarsgewijs getoetst kunnen worden
op onderlinge significante verschillen (discrepantieanalyse), ook al is het een bewuste keuze geweest om de gebruiker niet te overspoelen. Alleen de Algemene Vaardigheid Index
(AVI) is ‘beperkt uitverkoren’, die vergeleken
wordt met het Totaal IQ en de Cognitieve
Competentie Index (CCI). Waarom specifiek
deze 2 combinaties uitgelicht zijn, is mij niet
duidelijk. Net als bij de WPPSI-III vind ik het
ook bij de WPPSI-IV een gemis dat de index
Verbaal Begrip (VBI) niet afgezet kan worden
tegen de index Algemene Taal (ATI). Een verschil daartussen kan aanleiding geven tot inhoudelijk interessante en relevante hypothesen.
Ik raad de WPPSI-IV gebruiker aan om naast
alle gangbare analyses ook altijd even 3 talige
subtests naast elkaar te leggen om te kijken of
u daarin een patroon herkent: Woordenschat
(WS), Plaatjes Benoemen (PB) en Receptieve
Woordenschat (RW). Al deze subtests gaan
over de woordenschat van een kind, maar ze
verschillen op de dimensie actief-passief (of:
productief-receptief). Subtest Woordenschat
(WS) doet het grootste beroep op taligheid
(kunnen verwoorden/formuleren). Het kind
moet het woord niet alleen kennen, maar ook
kunnen definiëren.
Al iets minder moeilijk (d.w.z. als verwoorden/uitleggen lastig is) is subtest Plaatjes Benoemen. Het kind krijgt de vraag ‘Wat is dit?’,
waarbij het kind dit correct moet kunnen benoemen, maar ook niet meer dan dat. Eén
woord volstaat, ook als het kind niet in staat is
het verder te omschrijven.
Nóg ‘makkelijker’ is subtest Receptieve Woordenschat, waarbij een kind vier plaatjes te zien
krijgt en het plaatje moet aanwijzen dat voorgelezen wordt (‘Wijs (de/het) … aan’). Soms
ziet u dat de scores een patroon laten zien
(bijv. WS=5<PB=9<RW=13) en geeft dit zowel
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richting aan hypothesen als ook een ingang tot
adviezen.
1c. Kwetsbaar testmateriaal in te grote koffer
Wat mij opvalt, is dat het materiaal (zeker de
stimulusboeken) kwetsbaar is, net als bij de
WISC-V en WPPSI-III. Als u bedenkt dat we er
jaren mee moeten doen en er ongetwijfeld
kinderhandjes aan zullen zitten, dan vraag ik
me af waarom er geen hardere kaft omheen
zit en de papieren bladzijdes binnenin niet van
steviger materiaal zijn. Het zal allemaal centraal vanuit Amerika bepaald worden. Wat dat
betreft kan men echt een voorbeeld nemen
aan de ontwikkelaars van de KIQT+ (waarover
verderop meer), die gebruik hebben gemaakt
van stevig en verhard materiaal (niet alleen de
kaft maar ook de pagina’s), dat niet scheurt en
bestand is tegen vieze vingers, vocht en andere invloeden bij langdurig gebruik.
Ook de te grote testkoffer (trolley) zelf is niet
ingericht/afgestemd op bescherming van de
WPPSI-IV materialen. Er ontbreken aparte
vakjes/compartimenten, waardoor de materialen door elkaar geklotst wordt tijdens het
vervoer. De stimulusboeken kunnen alleen
‘staan’ en niet ‘liggen’, wat sneller schade
geeft bij de ringband en het slappere papier,
een zachte schokbestendige bodem ontbreekt
bovendien.
Tegen lekkage van de 2 meegeleverde dauberstiften zou nog een afsluitbaar bakje/sealbag overwogen kunnen worden.

1d. Mag ik de WPPSI-III nog gebruiken?
Als u kijkt naar de COTAN-beoordeling, dan is
die van de WPPSI-III-NL iets beter dan die van
de WPPSI-IV. Maar goed, de WPPSI-III is natuurlijk wel ouder. Te oud? Als u volgt wat de
COTAN hierover zegt, dan mogen we uitgaan
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van 2009 als jaartal waarin het normeringsonderzoek werd afgerond. De COTAN noemt
normen na 15 jaar verouderd en na 20 jaar
wegens veroudering ook onbruikbaar; pas dan
volgt een ‘onvoldoende’.
In die zin zijn de WPPSI-III-NL normen dus nog
niet over de houdbaarheidsdatum. Strikt genomen zijn ze volgens de richtlijnen vanaf
2024 ‘verouderd’ en vanaf 2029 volgt dan pas
de ‘onvoldoende’. Nu we al 2 jaar een prima
opvolger hebben (die we niet gaan afrekenen
op de ‘onvoldoende’ op criteriumvaliditeit),
ligt het voor de hand dat u inmiddels bent
overgestapt en dit anders de komende tijd zult
doen. Maar is het ook onverantwoord om nu
nog de WPPSI-III te gebruiken? Dat vind ik een
lastige vraag. Ik denk dat u op inhoudelijke
gronden de WPPSI-III niet meer zou moeten
willen gebruiken, maar als u bijv. vanuit financiële overwegingen nog een jaartje zou wachten, dan is het enige tegenargument dat ik
verder valide zou vinden dat de WPPSI-IV beter aansluit bij de huidige theorievorming over
intelligentie. En tegelijkertijd: het CHC-model
mag nooit een doel op zich worden, er is ook
kritiek op (zie de website onder ‘Overige
tests’).
Toen er nog geen COTAN-beoordeling van de
WPPSI-IV was, zou ik hebben geadviseerd nog
even af te wachten, wetende dat u een veilige
WPPSI-III heeft die nog niet over de T.H.T.datum is, bij gebrek aan een oordeel over de
nieuwe. Er was alle reden om aan te nemen
dat het wel goed zou komen, maar ik zou ook
niet zo snel een coronavaccin nemen voordat
het is beoordeeld.
Bovendien spelen rondom de testuitgever
(Pearson) voor mij nog andere overwegingen
een rol, nl. dat ze zeer terughoudend zijn met
het uitbrengen van errata, hoewel er fouten
worden gemeld. Dat kan een reden zijn om
niet vooraan in de rij te staan, zodat u een
volgende druk van een handleiding of testformulier ontvangt, waarin fouten (onzichtbaar/onvermeld) zijn verbeterd. Zeker als u
met zo’n handleiding jaren moet doen, dan is
het wel fijn als de kinderziektes eruit zijn. Bij
de WISC-V was er in 2019 een 4e druk van de
afnamehandleiding, ik weet niet welke druk
nu de meest recente is en wat verschillen zijn
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met vorige edities. Gebruikers worden hierover zelden geïnformeerd.
1e. Resourcebibliotheek met digitale testhandleidingen in Q-global helaas gestaakt
Vanwege de coronasituatie heeft Pearson de
afgelopen jaren in Q-global de service toegevoegd om in de ‘Resourcebibliotheek’ de digitale pdf-handleidingen van de WISC-V en
WAIS-IV te kunnen inzien via een beveiligde
‘view-only’-omgeving. Dat hebben velen
enorm gewaardeerd. Vooral de zoekfunctie
was erg prettig, waardoor scoring vergemakkelijkt werd en u snel iets kon vinden. Ik hoopte dat de WPPSI-IV handleiding ook toegevoegd zou worden, maar helaas heeft Pearson
juist besloten om de digitale handleidingen
helemaal te verwijderen uit Q-global. Wat
ontzettend jammer! Pearson schrijft hierover
op dit platform:

relatief ongevoelig voor taal- en cultuurverschillen. De test is zowel op papier als digitaal
beschikbaar en kan in beide vormen vanaf 7
jaar ook groepsgewijs worden afgenomen!’
Bron: mailing Pearson 13-10-2020.
De Raven’s 2 laadt in termen van het CHCmodel enkel op Gf (fluid redeneren) en daarmee geeft het een beperkt beeld van de verschillende cognitieve vaardigheden. Wel
wordt verondersteld wordt dat dit één van de
belangrijkste onderdelen van ‘algemene intelligentie’ is (de bekende ‘g-factor’). Ik wil best
geloven dat er een mooie correlatie is met de
‘g-factor’, maar het blijft wat mij betreft een
enkel (belangrijk) facet van intelligentie: nonverbaal logisch redeneren. Daarin lijkt het erg
op Wechser subtest Matrix Redeneren, waarbij de cliënt regelmaat in patronen moet ontdekken (welke regel is toegepast?).

‘Zoals u allicht gemerkt heeft zijn een aantal
materialen, zoals handleidingen, niet langer
toegankelijk via Q-Global. Deze materialen zijn
tijdelijk (kosteloos) beschikbaar gesteld om
aan de behoefte van thuiswerken tegemoet te
komen tijdens de COVID pandemie. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.’
Gebruikers van Q-interactive hebben volgens
mij nog wel de handleiding digitaal via de
iPads beschikbaar. Mocht u dit missen in Qglobal, voelt u zich dan vrij dit aan de uitgever
te laten weten klantenservice@Pearson.com.
Als er veel behoefte aan blijkt te zijn, zijn ze
wellicht bereid deze optie te herstellen.
2. Raven’s 2 Progressive Matrices
Inmiddels is er ook een nieuwe editie van de
bekende Raven’s op de markt: de Raven’s 2
Progressive Matrices.
Ik heb de test zelf niet gebruikt, dus moet het
doen met wat ik er online over vind:

Bron van deze Raven’s 2 PM items: website Pearson.

We weten uit bijv. de WISC-V, WAIS-IV en
WPPSI-IV dat de prestatie op subtest Matrix
Redeneren niet altijd in lijn is met het TIQ en
dat is ook niet gek. Ik zou er daarom voor waken om de Raven’s 2 Progressive Matrices (of
welke andere versie van deze test dan ook) te
beschouwen als een volwaardige (non-

‘De Raven's 2 NL is de nieuwste en compleet
herziene versie van 's werelds meest gebruikte
non-verbale intelligentietest, waarmee u snel
een beeld vormt van iemands algemene intelligentie (g). Raven's 2 NL kent een groot leeftijdsbereik (4:0 - 69:11 jaar) en bestaat uit
non-verbale items. Dit maakt Raven's 2 NL

Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2022-1

14

ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

verbale) intelligentietest. Daarvoor vind ik het
echt te mager en heb ik ook te vaak grote
verschillen tussen eerdere versies van de Raven’s en Wechslertests gezien, waarbij de uitkomst op Wechslertests vaak beter aansloten
bij het niveau van functioneren in de praktijk.
Bij de Raven’s geldt bovendien hetzelfde bezwaar als bij de SON-R en WNV, namelijk dat
taal er volledig uit wordt weggelaten. En dat is
wel een belangrijk onderdeel met invloed op
iemands functioneren. Daarom zou ik voor
klinisch gebruik (tenzij je alleen in ‘g’ geïnteresseerd bent) alleen een non-verbale intelligentietest afnemen als het echt niet anders
kan, bijv. omdat een Wechslertest niet haalbaar is of niet aansluit bij het specifieke onderzoeksdoel. De SON-R en WNV hebben nog
wat meer subtests dan de Raven’s om te differentiëren binnen verschillende non-verbale
aspecten van intelligentie.

verschillende meetmomenten kunnen verschillen. Maar kan dat dan ook komen doordat
er een andere itemset is gebruikt en de ene
itemset voor een kind makkelijker of moeilijker is dan de andere? Daarnaar is vast onderzoek gedaan.
Sowieso zou ik altijd in uw rapportage over
deze test vermelden welke afnamevariant u
heeft toegepast. De papieren editie is wel een
‘constante’.
3. KIQT+: nieuwe intelligentietest voor
hoogbegaafdheidsonderzoek
In 2021 verscheen de Kinder IQ Test Plus
(KIQT+), een intelligentietest voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen van 5 t/m 10
jaar.

De Raven’s 2 kent 3 afnamevarianten:
1. Volledige digitale afname
2. Verkorte digitale afname
3. Papieren afname
Bij de uitgebreide digitale versie wordt gebruik
gemaakt van een grote dataset aan items,
waardoor ‘miljoenen’ unieke parallelle itemsets mogelijk worden. Op basis van de leeftijd
van het kind worden er keuzes gemaakt,
waardoor de kans op herkenning van items
(van internet of van bijv. een eerdere afname)
klein is. Een genoemd voordeel is dat u dan
sneller kunt hertesten, omdat iedere testafname uniek is. Vrij vertaald betekent dit volgens mij dan dat ieder kind weer andere items
in een unieke volgorde doorloopt. Nu is dat bij
een Wechlertest deels ook zo, waar leeftijden
bepalen waar u instapt en de prestatie bepaalt
wanneer u omkeert of afbreekt.
De papieren versie is een willekeurig gekozen
itemset uit de digitale versie, die is voor iedereen gelijk.
Dit roept bij mij gelijk vragen op, waar ongetwijfeld meer over te vinden is in de handleiding: Als kinderen van dezelfde leeftijd niet
dezelfde items/itemvolgorde krijgen, is het
dan allemaal nog wel gestandaardiseerd genoeg en onderling vergelijkbaar? Testprestaties tussen kinderen of bij hetzelfde kind op
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Het IQ-bereik van de KIQT+ loopt van 105 tot
170. De test bestaat uit 3 non-verbale subtests: Matrices, Puzzels en Gewichten. Er worden naast het Totaal IQ (TIQ) 3 indexscores
berekend: de Fluïde Redeneren Index (FRI), de
Visueel Ruimtelijke Index (VRI) en de Kwantitatief Redeneren Index (KRI).
Ik heb de test bezichtigd en wat direct opvalt
(echt een verademing, ik noemde het eerder
al even), is de stevigheid van het materiaal.
Het is gemaakt om jarenlang mee te gaan. Het
vouwt of scheurt niet en is niet gevoelig voor
vocht of viezigheid (vochtig afneembaar). Andere testuitgevers zouden hier echt een voorbeeld aan mogen nemen en ik zou hen aanraden even contact te zoeken met de ontwikkelaars van de KIQT+. Wat zouden we graag zien
dat de stimulusboeken van de Wechslertests
ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

van ditzelfde materiaal worden gemaakt, dat
zou een zeer welkome productinnovatie zijn,
die in een grote behoefte voorziet.
Inhoudelijk valt op dat de test slechts 3 (nonverbale) subtests bevat. Het primaire doel van
deze test is dan ook niet om het CHC-model te
dekken of een gedifferentieerd profiel te genereren met een uitvoerige sterkte/zwakteanalyse; het gaat om het betrouwbaar bepalen van het intelligentieniveau bij vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. En daarbij gaat
het de makers vooral om een betrouwbaar
TIQ dat de ‘g-factor’ zo dicht mogelijk benadert. Om deze reden zijn er geen subtests
opgenomen die een minder hoge correlatie
met de ‘g-factor’ hebben en/of waarbij de
kans op 'ruis' groot is (denk aan de invloed van
tijdsdruk of de invloed van ‘waar je wieg staat’
op talige kennis bij jonge kinderen). Eerder
werd bij de recensie van het handboek van
Resing (2021) al besproken dat het TIQ, ongeacht de opbouw van een profiel, de meest
betrouwbare maat is met de beste correlatie
met schoolprestaties.
Wat me opvalt na het bekijken van de handleiding, het online scoreportaal (waarin de
testhandleiding, het afnameformulier en de
afname-instructies klantvriendelijk digitaal
beschikbaar zijn) en contact met de auteurs:
ze hebben het heel zorgvuldig, degelijk en
grondig aangepakt. Overal lijkt rekening mee
gehouden en een van de auteurs heeft een
wiskundige opleidingsachtergrond, waardoor
ze in staat waren om een innovatief model toe
te passen, dat afwijkt van hoe intelligentietest
tot op heden genormeerd werden. Naar ik
begrijp hebben ze van veel verschillende intelligentietests normtabellen ingevoerd en daarin bepaalde scorebelopen ontdekt (patronen/
lijnen/curves van hoe prestaties zich ontwikkelen), die subtestoverstijgend bleken te zijn.
Er waren daardoor geen grote normgroepen
meer nodig, omdat veel al te voorspellen is als
je van een bepaalde leeftijd een meting hebt
en weet hoe dit zich ontwikkelt. Je kunt dan
zowel vooruit als achteruit kijken waar een
kind ‘op de curve’ zit. Lees meer over dit
DARSIS-model (Distribution across Age of Raw
and Scaled Intelligence Scores) in een artikel
(2021), geschreven door Yvonne Cramer (test-
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ontwikkelaar/onderzoeker bij SCALIQ). De
handleiding beschrijft er ook e.e.a. over.
Ik ben op dit vlak een ‘enthousiaste leek’, dus
kijk vooral zelf op de website, in de handleiding en wacht evt. het COTAN-oordeel af (de
KIQT+ is al in beoordeling). De psychometrische bevindingen zien er solide uit en stemmen hoopvol.
Anders dan we gewend zijn, kunnen verschillende items binnen eenzelfde subtest tot andere indexen behoren. Zo vormt subtest Matrices de belangrijkste basis voor de Fluïde
Redeneren Index, maar wordt deze FRI aangevuld met items uit andere subtests, die een
fluïde karakter hebben. En dat principe gaat
ook voor de andere indexen op.
Verder wordt er niet alleen gekeken naar de
somscore op een subtest, maar ook hoe deze
is opgebouwd en welke items dan goed gemaakt waren. Bij andere IQ-tests telt een correct antwoord op een makkelijke vraag vaak
net zoveel mee als een goed beantwoorde
moeilijke vraag. Bij de KIQT+ is dat anders en
wordt de moeilijkheidsgraad meegewogen.
Ook worden gedeeltelijk goede antwoorden
niet zwart-wit fout gerekend. Wechslertests
doen dat wel, bijv. in gevallen dat een kind op
een lange cijferreeks net 2 cijfers omdraait.
Ook bij Wechslersubtests als Matrix Redeneren en Figuur Samenstellen zijn antwoorden
soms gedeeltelijk goed maar moeten we het
dan toch helemaal fout rekenen als het nèt
niet goed is. WISC-V subtest Plaatjesreeksen
geeft overigens wèl de helft van de punten als
de juiste plaatjes genoemd worden, maar niet
in de juiste de volgorde.
De online voorbeeldrapporten en handleiding
vermelden classificaties van KIQT+ IQ-scores:
<110
110-119
120-129
130-144
145-159
≥160

gemiddeld
bovengemiddeld
begaafd
hoogbegaafd
zeer hoogbegaafd
uitzonderlijk hoogbegaafd

De bovenste drie categorieën bevatten de
classificatietermen die identiek zijn aan de
indeling van Resing (2015) en Resing & Blok
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(2002), de indelingen die de afgelopen decennia tot enkele jaren geleden de enige waren die in Nederland breed gedragen werden.
De grenswaarden komen echter overeen met
de indelingen van Resing (2021) en Ruiter e.a.
(2017). Resing (2015) noemt bijv. 111-120
‘bovengemiddeld’, terwijl Resing (2021) en
Ruiter e.a. (2017) nu 110-119 ‘hooggemiddeld’
noemen.
Persoonlijk blijf ik het wat ‘tricky’ vinden om
bij IQ-getallen classificaties met de term
‘hoogbegaafd’ te vermelden, omdat hieruit
(mijns inziens onterecht) de suggestie zou
kunnen worden afgeleid dat uit de KIQT+ is
gekomen dat een kind hoogbegaafd is (bij de
indeling van subtestscores staat er achter
iedere classificatie ‘niveau’, dat nuanceert al
wat). De handleiding beschrijft kinderen met
een TIQ ≥130 als ‘hoogbegaafde kinderen’.
Volgens mij is er echter consensus onder HBexperts dat enkel de uitslag van een IQ-test
hiervoor niet volstaat (hoogbegaafd is meer
dan een zeer hoge cognitieve intelligentie),
hoewel er dan weer geen consensus is over
welke aanvullende criteria dan gelden en wanneer we dan precies mogen concluderen dat
iemand hoogbegaafd is. Voor zover mij bekend: niet iedereen met een TIQ van minimaal
130 is hoogbegaafd en iemand met een TIQ
van 128 kan ook hoogbegaafd zijn. Ik zou er
daarom voor kiezen om te spreken van
zeer/uitzonderlijk begaafd en de HB-term pas
te introduceren in de eindconclusie van het
bredere diagnostische onderzoek, waarbinnen
de KIQT+ een belangrijk puzzelstuk vormt.
Deze KIQT+ classificatie-indeling is dus een
soort combinatie van de 3 genoemde indelingen die nu toonaangevend zijn (Resing
2015/2021 en Ruiter e.a., 2017), waarbij vanaf
130 de mate van hoogbegaafdheid als afwijking van die andere indelingen geïntroduceerd
wordt. De handleiding verwijst naar een bijdrage van Silverman (2009) in het ‘Internationl
handbook on giftedness’. Als ik die bron raadpleeg, dan heeft Silverman (2009) deze indeling gebaseerd op ‘levels of giftedness’ van
Wasserman (2003).
Dit onderstreept wederom het onder punt 7 in
deze Nieuwsbrief genoemde belang om altijd
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getallen in rapporten te vermelden, omdat
verschillende mensen er dus verschillende
classificaties en interpretaties aan geven.
Samenvattend lijkt de KIQT+ een waardevolle
aanvulling op het vlak van de diagnostiek bij
vermoedens van (hoog)begaafdheid. Het zou
een mooie aanvulling zijn als de leeftijdsrange
van de test in de toekomst verbreed zou kunnen worden, nu de test geschikt is voor kinderen van 5 t/m 10 jaar.

11) IDS-2 COTAN-beoordeling
Eind 2020 verscheen onderstaande positieve
COTAN-beoordeling van de IDS-2.
Criterium
Uitgangspunten testconstructie
Kwaliteit testmateriaal
Kwaliteit handleiding
Normen
Betrouwbaarheid
Begripsvaliditeit
Criteriumvaliditeit

IDS-2
goed
goed
goed
voldoende
voldoende
voldoende
onvoldoende

COTAN-beoordeling (2020) van de IDS-2 (2018)

Op de website van de testuitgever Hogrefe
staat al lang onderstaand bericht over de
COTAN-beoordeling (u kunt inzoomen of op
de afbeelding klikken voor een vergroting):

‘Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de
COTAN de IDS-2 inmiddels beoordeeld heeft.
Het concept van de IDS-2 en de kwaliteit van
de materialen worden als goed beoordeeld. De
normen, betrouwbaarheid en validiteit als
voldoende. Wij mogen helaas verdere details
van de beoordeling niet met u delen. De volledige beoordeling is in te zien wanneer u zich
abonneert op de COTAN documentatie via
www.cotandocumentatie.nl.’
Deze tekst op de website van de testuitgever
is opmerkelijk. De COTAN beoordeelt 2 soor-
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ten validiteit (begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit) en die laatste kreeg toch echt een
‘onvoldoende’. Schrijven dat de COTAN de
validiteit van de IDS-2 als ‘voldoende’ heeft
beoordeeld, is dus onjuist.
Beoordelingen in de COTAN Documentatie zijn
niet kosteloos toegankelijk, het vraagt een
abonnement of aanschaf van een losse beoordeling. Zelfs NIP-leden, die een hoge contributie betalen, hebben vanuit hun lidmaatschap
geen gratis toegang tot de beoordelingen,
terwijl de COTAN een NIP-commissie is met
onbezoldigde leden. Dat is natuurlijk raar. Als
u lid bent van de Consumentenbond, dan
heeft u ook gewoon gratis toegang tot de resultaten van hun beoordelingen, naast alle
andere services die leden ontvangen.
Ik noem dit om te laten zien dat COTANbeoordelingen niet zo makkelijk te verkrijgen
zijn, tenzij u betaalt. Dat maakt dat veel collega’s al blij zijn als ze online ergens gratis een
testbeoordeling vinden, ook al ontbreken
daarbij de belangrijke uitgebreide toelichtende teksten. Het is daarom extra kwalijk als die
gratis informatie niet klopt of misleidend is.
In het geval van de IDS-2 had u overigens in de
uitgebreide beoordeling gelezen dat de ‘onvoldoende’ op criteriumvaliditeit niet betekent dat de IDS-2 een slechte criteriumvaliditeit heeft, maar dat de ‘onvoldoende’ voortkomt uit ontbrekend onderzoek hiernaar. We
weten eigenlijk dus gewoon niet hoe de criteriumvaliditeit van dit instrument is. Deze kan
inderdaad onvoldoende zijn, maar ook voldoende of zelfs goed. De IDS-2 handleiding
beschrijft wel onderzoek naar de criteriumvaliditeit, maar de COTAN stelt daarover in haar
beoordeling dat dit eigenlijk/eerder over begripsvaliditeit gaat.
Een ‘onvoldoende’ op criteriumvaliditeit vanwege ontbrekend onderzoek is op veel intelligentietests het geval, ik noemde het eerder al.
COTAN-beleid is om dan veiligheidshalve een
‘onvoldoende’ te geven, waarmee testontwikkelaars ook gestimuleerd worden dit te onderzoeken.
In de onder punt 5 besproken pdf-recensie
van het handboek van Resing (2021) kon u ook
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al lezen dat het WISC-V hoofdstuk wel de
COTAN-kwalificaties van alle overige psychometrische categorieën vermeldt (betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en normen: ‘voldoende’ tot ‘goed’), maar ook hier nèt die ene
‘onvoldoende’ op criteriumvaliditeit onvermeld laat. Onvoldoendes weglaten… ik vind
het vanzelfsprekend geen goede zaak.

12) Update: 15-WT-K Scorehulp
1.11 (5e druk handleiding, 2021)
Als u betrokken bent bij neuropsychologisch
onderzoek (NPO), dan kent u ongetwijfeld de
15-Woorden Test voor Kinderen (hierna: 15WT-K). Van de testhandleiding zijn de laatste
jaren verschillende nieuwe (herziene) drukken
verschenen: de 4e druk in 2020 en de 5e druk
in 2021. U kunt deze bestellen bij de uitgever
Stichting Kinderneuropsychologie NoordNederland. Ik ben verder niet verbonden aan
deze test of uitgever en ‘slechts’ een enthousiaste gebruiker, die zelf een scoreprogramma
ontwikkeld heeft, nu de uitgever daar niet
voor gekozen heeft: een Scorehulp t.b.v. de
15-WT-K (hierna: 15-WT-K Scorehulp Kaldenbach).
Naar ik begrijp, krijgen klanten die eerder de
4e druk (2020) of 3e druk (2008) van de test bij
de uitgever aanschaften een mooie korting als
ze de 5e druk (2021) van de handleiding willen
bestellen (nieuwprijs voor de hele test is nu
€190,-). Eerder waren de gereduceerde prijzen
resp. €39,- (voor klanten van de 4e druk) en
€94,- (voor klanten van de 3e druk), maar dat
kan veranderd zijn (ik ga niet over de prijzen
van de uitgever, dus u kunt er geen rechten
aan ontlenen).
Over de laatste drukken heb ik uitgebreide
recensies geschreven, die u wellicht behulpzaam kunnen zijn bij het verantwoord
gebruik van de 15-WT-K. U krijgt tussendoor
ook suggesties m.b.t. gebruik en interpretatie.
Mijn Scorehulp voor de 15-WT-K is ook geüpdatet n.a.v. de meest recente handleidingversies, waarin ook kleine aanpassingen in de
normeringstabellen zijn gedaan (5e druk: afronding van grenswaarden residuscores,
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waardoor dezelfde prestaties nu kleine scoreverschillen kunnen geven t.o.v. vorige drukken). De Scorehulp is een Microsoft Excelbestand waarmee u onbeperkt, snel en foutloos
de testprestaties van het kind kunt scoren. U
hoeft dus niet in te loggen en betaalt niet voor
‘eenheden’, ‘tikken’, ‘tokens’, ‘credits’ of
‘dongels’.
Lees meer over de 15-WT-K Scorehulp Kaldenbach in het informatiebestand en kijk de
trailer op YouTube, waarin u in 2 minuten een
rondleiding door het bestand krijgt en u kunt
zien of het misschien iets voor u is.

Verder vindt u er onder meer informatie over
‘testing the limits’ met de WPPSI-IV, een artikel over de invloed van het contact met de
onderzoeker op de testprestatie, kritische
geluiden op het CHC-model die we te weinig
horen en een bijzondere discussie in De Psycholoog met kritiek op de IDS-2. Ten slotte,
maar het blijft slechts een greep uit het aanbod, is er een update van ‘Leren eten, leren
lusten’ toegevoegd en ook andere informatie
die kinderen helpt om dingen te leren eten èn
lekker vinden (spoiler alert: spelen met je eten
is toegestaan en zelfs helpend ).

Als u reeds eerder bij Apollo Praktijk een Scorehulp voor deze test aanschafte, dan kunt u
momenteel de meest recente 1.11-update
tegen het gereduceerde tarief van €25,- verkrijgen (i.p.v. €85,-). Bestelt u voor het eerst
de 15-WT-K Scorehulp Kaldenbach en nog in
2022, dan kunt bij uw bestelling verwijzen
naar dit bericht in deze Nieuwsbrief en ontvangt u op verzoek een korting van (het zal u
niet verbazen ) 15%.

13) ApolloPraktijk.nl: testnieuws,
vakmaterialen, artikelen en 2e
hands testverkoop/verhuur
Op ApolloPraktijk.nl vindt u o.a. Nieuwsberichten (slechts een deel daarvan komt in de
Nieuwsbrief), relevante artikelen en vakmaterialen. Zo is er sinds de vorige Nieuwsbrief
bijv. een Brain Blocks samenvatting psychoeducatie autisme toegevoegd om uw cliënt na
de Brain Blocks sessies iets op papier te kunnen meegeven (compleet met foto’s), zodat
uw uitleg en taal daarbij niet verloren gaan.

Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2022-1

19

Verder is er via mijn website al jarenlang een
mogelijkheid om (tweedehands) testmateriaal
te (ver)kopen of (ver)huren. Ook op dit moment worden er tientallen tests aangeboden,
vaak compleet, in goede staat en doorgaans
tegen een fractie van de nieuwprijzen. Collega’s hebben dan bijv. veel te ruim besteld of
beëindigen hun praktijk. Het aanbod varieert
van intelligentietests (incl. WISC-V), neuropsychologische tests, vragenlijsten, instrumenten
voor sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsonderzoek, projectief materiaal, orthodidactische instrumenten (dyslexie/dyscalculie), enz.
Vaak is het alleen al vanwege de meegeleverde originele formulieren/vragenlijsten goedkoper om tweedehands een nieuwe test aan
te schaffen dan bij de testuitgever enkel een
hele set formulieren bij te bestellen.

14) PO’s in coronatijd
Doordat deze Nieuwsbrief langer op zich liet
wachten dan gepland, is dit kopje nu waarschijnlijk/hopelijk ‘mosterd na de maaltijd’.
Vanuit een historisch perspectief en ook om
inhoudelijke overwegingen met u te delen, nu
corona nog steeds actueel is en ‘de R weer in
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de maand zit’, vindt u het misschien toch interessant om te lezen over psychodiagnostiek in
coronatijd. En anders is wellicht het artikel op
het einde nog ‘leuk’, waarin u leest over de
relatie tussen de diagnoses van kinderen en
hun reactie op de coronasituatie?
Inmiddels doen de meeste collega’s al geruime tijd weer ‘gewoon’ PO’s, zoals we dat ook
deden vóór de coronatijd; aan tafel tegenover
het kind en zonder verdere maatregelen of
aanpassingen. Wie weet nog wel met een
raam open voor de ventilatie, dat dan bij concentratieonderdelen even dichtgaat.
Online testafname?
In de eerste coronagolf/lockdown (lente 2020)
zaten we vrijwel allemaal een aantal weken
thuis. Alles was nieuw en veel was nog onbekend. Op mijn werk (SGGZ) gingen we al vrij
snel weer deels op locatie werken, waarbij het
argument was dat we ‘de zorg’ zijn en videobellen bij onze complexe doelgroep vaak minder effectief is en sowieso niet geschikt voor
crisissituaties. En bij PO’s wilden we ook geen
video-afname doen, we gingen niet voor een
‘internet-IQ’ of ‘wifi-WISC’. In beginsel is het
met wat creativiteit en aanpassingen best
voorstelbaar dat u (delen van) een intelligentieonderzoek online zou kunnen afnemen.
Talige onderdelen lijken hiervoor het meest
geschikt, maar u zou ook via het delen van uw
scherm in beginsel best iets kunnen met (gescande) afbeeldingen uit stimulusboeken,
zoals dat nu ook al met iPads mogelijk is (denk
aan de WISC-V). Ik hoorde zelfs wel eens terug
dat praktijken de blokjes van Blokpatronen
vooraf naar cliënten opstuurden, daarin zag ik
wel risico’s.
Onwenselijk aan online afname vonden we de
afwijking van de gestandaardiseerde afnameconditie (waarop de normering gebaseerd is),
waarbij u ook minder controle/invloed heeft
op de context bij het kind thuis; wie kan er
binnen lopen, is er nog iemand in de kamer
aanwezig die meeluistert of het kind onbedoeld (buiten beeld) kan helpen of juist stress
toevoegt, storende geluiden van huisgenoten
of buren, wat leidt er af in de kamer? En wat
doet u als een kind qua gedrag of emotie ontregelt, bijv. bij persoonlijkheidsonderzoek?
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Verder kan de kwaliteit van de internetverbinding invloed hebben en een cijferreeks via een
laptopspeaker of oortjes klinkt toch anders
dan wanneer u tegenover elkaar aan tafel zit.
Los van de audiokwaliteit ‘stroomt’ een online
gesprek vaak ook minder door de vertraging
op de lijn, waardoor communicatie minder
vloeiend kan zijn en dit onbedoeld kan afremmen om door te vragen of meer te vertellen.
Bij het delen van uw scherm (als het bijv. gaat
over afbeeldingen uit stimulusboeken) is van
belang of de afbeeldingen dezelfde grootte
hebben als het papieren origineel, wat ook
weer afhangt van de schermgrootte van het
apparaat waarop het kind dan thuis werkt.
Een online testsessie zou bovendien heimelijk
kunnen worden opgenomen. Dat kan natuurlijk ook met een online behandelgesprek,
maar dan is er geen risico dat een test op
straat ligt of misbruikt kan worden bij het
voorbereiden.
Vooraf toegestuurde vragenlijsten zouden
kunnen worden gekopieerd. Maar goed, dat
kan nu ook als we vragenlijsten meegeven
(denk aan een AVL, SRS-2, CBCL, BRIEF, SEV,
enz.). Als je ervoor zou kiezen om een vragenlijst door een kind thuis te laten invullen, dan
kunt u een moment van invullen afspreken en
zorgen dat u dan zelf online beschikbaar bent
voor uitleg en vragen. U heeft er dan ook zicht
op dat het kind zelf(standig) de vragenlijst
invult.
Online waren destijds instructies te vinden
over hoe u stimulusboeken vochtig kon reinigen, de blokjes ‘in bad’ kon doen en werden
ook opties van online afname van tests op
afstand besproken, met aangepaste procedures omdat er natuurlijk enkele tests met materialen zijn die zich lastig op afstand laten afnemen.
Pearson stelde in Q-global de ‘WISC-V Internationale Niet-motorische Totale Schaalscore’
beschikbaar, met ook aangepaste normtabellen. Pearson (2020) schreef hierover:
‘De volgende scores zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeftes van professionals tijdens de COVID-19 (Coronavirus) pandemie.
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De Niet-motorische Totale Schaalscore kan
gebruikt worden in plaats van de Totale IQscore (TIQ) wanneer de blokjes voor Blokpatronen en de responsboekjes niet gebruikt
kunnen worden tijdens een testafname. Deze
score maakt gebruik van Figuur Samenstellen
in plaats van Blokpatronen en bevat geen
Symbool Substitutie Coderen.
Deze Niet-motorische Totale Schaalscore
wordt verkregen door de geschaalde subtestscores van Overeenkomsten, Matrix Redeneren, Cijferreeksen, Woordenschat, Gewichten
en Figuur Samenstellen bij elkaar op te tellen.’

om vervolgens lachend te roepen ‘Kun je mij
verstaan?’ of ‘Help, ik wil eruit!’

Hoewel het te waarderen is dat er in tijden
van beperkingen werd meegedacht in termen
van alternatieven, zou ik toepassing hiervan
niet aanraden. Dat was wellicht anders geweest als de lockdowns nog veel langer hadden geduurd en noodoplossingen prioriteit
hadden verdienen boven uitstel van het onderzoek.
Aanpassingen testen op locatie
In de aanloop naar de zomer van 2020 hervatten we onze tijdelijk stilgelegde PO’s en werkten daarbij met een transparant tafelscherm,
omdat de 1,5 meter lastig aan te houden was
(sommigen noemen het ook wel een ‘spatscherm’ of ‘spuugscherm’, maar bij die termen
ga ik visualiseren dat ik met duikbril en in poncho tegenover een lama zit ). Het scherm
dat we bestelden, had een mooie doorgeefopening in het midden onderaan, waar toevallig precies de WISC-V stimulusboeken doorheen pasten en die ook hoog genoeg was om
de pagina’s om te slaan. Zie onderstaande
foto (inzoomen kan helpen, het scherm is
immers transparant). In onze rapporten namen we in de algemene indruk een zinnetje
op waarin we dit scherm vermeldden, het was
immer een relevante contextfactor tijdens het
onderzoek (‘Er is vanwege de coronasituatie
gewerkt met een transparant tafelscherm’).
Kinderen reageerden er doorgaans prima op
en vonden het wel grappig, zeker als je er zelf
ook luchtig over deed. De eerste minuten
voelde het alsof je achter een loket zat. Kinderen met humor plaatsten al meer dan eens
hun ‘bestelling’ voor frietjes of een uurtje
baantjes zwemmen, of klopten op het scherm
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We hebben er nooit voor gekozen om testmaterialen standaard te reinigen of dure en
kwetsbare stimulusboeken te beschadigen
door ze vochtig af te nemen. Net zo min als de
meeste mensen hun boodschappen thuis
eerst ontsmetten die net door de caissière
waren aangeraakt, deden wij dat ook niet met
de blokjes e.d. Ook droegen we geen handschoentjes en sloegen wij de pagina’s van de
stimulusboeken zelf om, zodat het kind in
principe geen delen van het boekje aanraakte
die wij aanraakten. Bij de blokjes lieten we de
kinderen tussendoor ‘dobbelen’ en deden ze
zelf de blokjes terug in het doosje, zodat er in
principe weinig momenten zijn dat we om-enom dezelfde materialen aanraakten. Op de
tafel stond handgel zodat we tussendoor,
indien nodig, even onze handen konden ontsmetten. We begrepen van het RIVM dat de
besmetting via materialen een verwaarloosbare rol speelde in de verspreiding van corona.
We hadden een lijst bij de testkoffers waarop
we noteerden wanneer de koffer gebruikt
was. Je kon dan een koffer kiezen die al een
paar dagen niet gebruikt was.
Belangrijkste vonden wij dat iedereen klachtenvrij was, handen waste voor (en zo nodig
tijdens) het onderzoek, geen handen gaf of die
in de neus/mond e.d. deed, wat onderlinge
afstand hield en de ventilatie van een open
raam tijdens het onderzoek.
Coping met corona (publicatie)
Midden in de eerste coronagolf, toen we nog
vrijwel allemaal thuis in lockdown zaten (april
2020), schreef ik een stuk op de website van
het NIP (klik hier of op de afbeelding), waarin
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ik mijn ervaringen deelde over wat mij opviel
over de relatie tussen de diagnose van kinderen en hun reactie op de coronasituatie. Ik
merkte namelijk na een kleine anderhalve
maand werken ‘in deze gekke tijd’ dat kinderen met verschillende diagnoses ook echt
verschillend reageerden op het thuis zitten,
‘social distancing’ en de ‘anderhalvemetersamenleving’. Lees in dit artikel onder
meer hoe veel basisschoolkinderen met ASS
genoten van de ‘coronavakantie’, hoe mensen
met een traumatische voorgeschiedenis volop
getriggerd werden, hoe exposure-opdrachten
bij agorafobie ineens strafbare feiten werden
en hoe kinderen met smetvrees merkten dat
hun stoornis inmiddels tot RIVM-richtlijn verheven was. Enkele jaren verder, herken ik nog
steeds wat ik toen beschreef aan eerste indrukken. Begin dit jaar was een cliënt met
autisme nog teleurgesteld dat de scholen
weer open gingen en de ‘luckdown’ voorbij
was. Hij baalde van de vaccinaties, waardoor
de wereld weer groter werd en open ging. Zijn
rust was weer voorbij…

Feedback is altijd welkom, ook als u een foutje
heeft ontdekt.
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 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.

Kaldenbach, Y. (2020). Coping met Corona: hoe reageren
kinderen in de ggz? Online publicatie op de website van
het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Dit is ‘alweer’ het einde van deze langste
Nieuwsbrief ooit, ik had de afgelopen jaren
e.e.a. voor u opgespaard. Als u tot dit punt
gekomen bent, dan verdient u een groot compliment!
Hopelijk heeft het u nieuwe inzichten geboden
of op een andere manier verder geholpen.
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