Apollo Praktijk
15-Woorden Test Scorehulp Kaldenbach
Wat is de 15-WT Scorehulp?
De 15-Woorden Test Scorehulp Kaldenbach (hierna: Scorehulp) is een Excelbestand dat u (de
naam zegt het al) helpt bij het scoren van de 15-Woorden test (15-WT). Gebruik is eenvoudig
en vraagt geen specialistische computerkennis. Gebruik is eenvoudig: u voert de leeftijd en
prestaties van het kind in. De Scorehulp berekent vervolgens de bijbehorende decielscores.
Uw ingevulde gegevens worden automatisch verwerkt in een kopieerbare grafiek, die u naar
wens kunt aanpassen en in uw Wordrapport kunt opnemen. Alle gegevens staan overzichtelijk
op één pagina, die u kunt printen of opslaan als pdf-bestand voor in uw EPD. U doorloopt de
cellen eenvoudig via de Tab-toets of uw muis/cursor. Wanneer u met uw muis op cellen met
een ‘rood driehoekje’ gaat staan, verschijnen er toelichtingvensters met achtergrondinfo (bijv.
over de classificatie van decielscores en recognitienormen). Hieronder ziet u een screenshot
en een link naar de YouTube video trailer, waarin u binnen 2 minuten een ‘rondleiding’ krijgt.
De Scorehulp werkt op uw eigen computer, laptop, smartphone of netwerk. Er wordt geen
verbinding met internet gemaakt, uw gegevens worden niet gedeeld en anders dan bij online
scoring blijven uw vertrouwelijke cliëntgegevens volledig binnen uw eigen praktijk/instelling.
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Het screenshot en de video trailer (demonstratiefilmpje) zijn ter illustratie en kunnen afwijken van de 15-WT
Scorehulp die u ontvangt, omdat er soms kleine aanpassingen plaatsvinden. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Voor welke versies van deze test is de Scorehulp?
De 15-WT is een gerenommeerde verbale geheugentaak en gaat al
decennia mee. Binnen de neuropsychologie heeft deze test een vaste
plaats in vrijwel iedere standaardbatterij. Er bestaan verschillende
versies en normeringen (voor kinderen en volwassenen).
De 15-WT Scorehulp is alleen van toepassing op de drie
parallelversies (‘gordijn’, ‘soldaat’ en ‘konijn’) zoals door het
UMCG ontwikkeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Het is
gebaseerd op de normgegevens uit de handleiding van 2008 (zie
afbeelding), maar ook te gebruiken als u de handleiding uit
2003/2005 heeft (in eerdere versies waren nog geen
recognitienormen opgenomen).
Apollo Praktijk/Yaron Kaldenbach is geen auteur of rechthebbende
van de 15-WT zelf, maar enthousiast over het gebruik van deze test
en maker van de 15-WT Scorehulp.

Waarom een 15-WT Scorehulp?
Handmatig scoren duurt langer dan geautomatiseerd scoren en is foutgevoeliger. Handmatig
scoren betekent bij deze test dat u met een aantal formules en een rekenmachine aan de slag
moet. Dat kost extra tijd (en dus geld), die u waarschijnlijk liever aan directe cliëntenzorg
besteedt. Aanvankelijk werd het Excelbestand voor eigen gebruik ontwikkeld (de testuitgever
levert geen scoreprogramma), later werd deze ook aan anderen beschikbaar gesteld.
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Voor wie is de 15-WT Scorehulp beschikbaar?
Kort samengevat: voor iedereen die de 15-WT bezit. In juridische zin mag Apollo Praktijk de
15-WT Scorehulp aan iedereen verstrekken. De jurisprudentie is duidelijk; het is toegestaan
dat ‘derden’ software ontwikkelen om tests te scoren, ook wanneer de ontwikkelaars van die
software geen rechthebbenden t.a.v. de test zijn. De 15-WT Scorehulp maakt op de
achtergrond (beveiligd en afgeschermd) gebruik van normgegevens, maar deze zijn niet
zichtbaar. De auteurswet stelt beperkingen aan het kopiëren en verspreiden van copyrightbeschermd materiaal1. In de 15-WT Scorehulp zitten echter geen kopieën van normtabellen
uit de handleiding. Er is wel gebruik gemaakt de inhoud van enkele normtabellen, welke
researchgegevens betreffen. Researchgegevens zijn niet auteursrechtelijk beschermd.
Om te voorkomen dat men met gekopieerde woordenlijsten en de Scorehulp de test volledig
kan gebruiken zonder deze aan te schaffen, is vanuit ethisch oogpunt gekozen de 15-WT
Scorehulp alleen te verkopen aan vakgenoten die de test legaal bezitten en dit aannemelijk
kunnen maken. De 15-WT is een betaalbare test (de uitgever vraagt €180,- en na aanschaf
komen er geen bestelkosten meer bij; formulieren in de handleiding mag u gewoon kopiëren).

Hoe kan ik de 15-WT Scorehulp bestellen?
 Mail naar ykaldenbach@hotmail.com en geef aan dat u kennis heeft genomen van dit
informatiebestand op de website en akkoord gaat met de kosten à €85,-. Mail als bijlage
een kleurenscan of foto van de factuur/pakbon. Stuur ook uw logo mee (denk aan een
hoge kwaliteit/resolutie, want u ziet het terug op iedere print) en het factuuradres van uw
praktijk/instelling. De naam en het logo worden 'ingebakken' in uw op maat gemaakte
versie van de 15-WT Scorehulp. Apollo Praktijk maakt het bestand uitsluitend in opdracht
van en voor gebruik binnen de praktijk/instelling die het bestelt, en aanvaardt op geen
enkele wijze aansprakelijkheid, mocht het bestand gaan circuleren en/of elders opduiken.
 Voor alle te verrichten handelingen om ethisch zorgvuldig te blijven handelen
(mailwisselingen, verificatie van rechtmatig testbezit, personaliseren Scorehulp, enz.),
wordt een bijdrage gevraagd van €85,- (administratiekosten). Na het aanleveren van de
hierboven genoemde benodigde gegevens, ontvangt u per mail een factuur. Nadat de
betaling is voldaan, wordt uw 15-WT Scorehulp doorgaans binnen een week gemaakt en
per mail aan u toegezonden. De Algemene Voorwaarden van Apollo Praktijk zijn van
toepassing, te downloaden via de website.

Yaron Kaldenbach
Gz-psycholoog
www.apollopraktijk.nl
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Het is wettelijk toegestaan om van materiaal dat wèl auteursrechtelijk beschermd is en origineel in uw bezit,
een enkele kopie voor uzelf te maken. Dus uw Marco Borsato cd mag u eenmalig kopiëren (of mp3's maken voor
eigen gebruik/'back-up'), net als het kopiëren van een hoofdstuk uit een boek of een film die u op dvd hebt
aangeschaft. Verspreiden aan mensen die geen rechtmatig bezitter van een origineel zijn, is een ander verhaal.
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