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Zie blz. 9: eerdere recensie m.b.t. 4e druk (2020)
Update: handleiding 5e herziene druk (2021)
Minder dan een jaar na de 4e druk (2020), verscheen medio 2021 de 5e druk van de handleiding van
wat inmiddels afgekort wordt als de ‘15-WT-K’ (eerste deelteken is mijn toevoeging). Ik vind de 5e
druk een verdere verbetering t.o.v. eerdere drukken en raad gebruik ervan aan. In 2021 recenseerde
ik reeds de 4e druk (2020). Deze recensie bevindt zich onder de huidige recensie in ditzelfde
document. Wat is er allemaal veranderd in de 5e druk?
Kort samengevat is een deel van de eerdergenoemde aanbevelingen uit mijn vorige recensie
verwerkt. Het erratum dat n.a.v. ontdekte fouten in de 4e druk verscheen, is doorgevoerd. Verder is
er een classificatie-indeling toegevoegd van decielscores (directe en uitgestelde reproductie). Ook de
prestatie op de herkenning is nu van een (gedeeltelijke) interpretatie van scores voorzien. Verder is
nader onderbouwd waarom de auteur vindt dat deze test ook toepasbaar is bij 13 t/m 15 jaar (eerste
klassen middelbare school) en daarin de voorkeur verdient boven de ‘bloem’-versie (Schmand e.a.,
2012), die genormeerd is voor jongeren vanaf 14 jaar. Ook zijn de formulieren wat aangepast. Er is
verder sprake van een nieuwe opbouw en indeling van de gehele handleiding. In een meegeleverd
A4’tje wordt o.a. toegelicht: ‘Tot nu toe was de handleiding ‘organisch gegroeid’, waarbij inhoudelijke
toevoegingen op een eenvoudige manier bij de voorgaande druk werden ingevoegd. Bij deze 5e druk
is de indeling van de gehele handleiding onder handen genomen en is alle informatie
geherstructureerd (en deels geherformuleerd) en daarmee hopelijk beter en sneller toegankelijk voor
de gebruiker.’
Binnen de uiterste decielen 1 en 10 is nu ook de differentiatie a.d.h.v. percentielscores nader
toegelicht (was in eerdere handleidingversies onduidelijker). Literatuur is geüpdatet, er is
uitgebreider gemotiveerd waarom de normen, ondanks veroudering, volgens de auteur nog steeds
toepasbaar zijn. Verder is er ook e.e.a. verwijderd, zoals deels met het TvN-artikel overlappende
informatie over de recognitieconditie, waarbij ik in de recensie van de 4e druk ook verschillen had
aangetroffen tussen statistieken in de handleidingtabel en in het TvN-artikel (2009), dat tevens in de
handleiding is opgenomen. In de 5e druk zijn waardevolle aanbevelingen voor gebruik en
interpretatie toegevoegd en er is meer achtergrondinformatie opgenomen ter onderbouwing van
keuzes en adviezen. Verder zijn er uitgebreidere statistieken opgenomen over het aantal fouten dat
kinderen maken tijdens de directe en uitgestelde reproductie. Ook heb ik ontdekt dat identieke
testprestaties in sommige gevallen in de 5e druk tot andere deciel- of percentielscores kunnen leiden
dan in eerdere drukken. Dit is het gevolg van afrondingen van grenswaarden, wat volgens de uitgever
geen inhoudelijk verschil zou maken (maar daarover is dus discussie mogelijk ).
Wat mij in de laatste handleidingdrukken opvalt, zijn de zorgen van de auteur over het risico van
verkeerde interpretatie, die ik in de vele waarschuwende passages voel. Gebruikers die op basis van
een enkele test/momentopname bijv. een geheugenstoornis zouden vaststellen of andere vergaande
conclusies aan een testuitslag zouden verbinden. Het is zorgvuldig en ik merk ook dat ik het niet zo
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herken uit de praktijk, dat bevindingen van deze test met onvoldoende inachtneming van de context
of beperkingen zou worden geïnterpreteerd.
Ik zal enkele van de bovenstaande aanpassingen in de 5e druk hieronder wat uitgebreider bespreken.
Nieuw: classificatie decielscores en differentiatie a.d.h.v. percentielscores in uiterste decielen 1+10
Hieronder de indeling van decielscores die de handleiding (2021) hanteert, met daarnaast de indeling
die ik zelf gebruik. Wat me opvalt, is dat de terminologie in de verschillende handleidingversies vaak
(onbenoemd) verandert. Zo sprak de 2008-handleiding bij de uiterste decielen van ‘ (zeer)
slecht/goed’, de 2020-editie over ‘(zeer) laag/hoog’ en de 2021-versie gebruikt ‘(zeer) zwak/sterk’.
Niet zo spannend allemaal, de betekenis is vergelijkbaar.
Decielscores
1
2
3
4-7
8
9
10

Handleiding (2021)
(≤P1: zeer) zwak
laaggemiddeld
laaggemiddeld
gemiddeld
hooggemiddeld
hooggemiddeld
(≥P99: zeer) sterk

Kaldenbach
(<P5: zeer) laag
laag
benedengemiddeld
gemiddeld
bovengemiddeld
hoog
(>P95: zeer) hoog

Nu de 2021-handleiding voor het eerst de percentielscores binnen de uiterste decielen tekstueel
toelicht, begrijp ik de inconsistentie pas die ik eerder opmerkte, waarin het me opviel dat een
decielscore van 1 de ene keer ‘laag’ en de andere keer ‘zeer laag’ werd genoemd. Dat bleek geen
fout, maar een (niet toegelichte) bewuste keuze. De handleidingtabellen van de reproductiescores
vermelden bij de uiterste decielen ook de percentielscores voor wie bij de laagste/hoogste 1%, 5% en
10% zit (P1, P5, P10, P90, P95 en P99 dus). De handleiding noemt dat zich binnen de uiterste decielen
dus zowel zwakke/sterke als zeer zwakke/zeer sterke scores bevinden. De auteur kiest ervoor om
alleen de uiterste percentielscores (≤P1 en ≥P99) ‘zeer zwak/zeer sterk’ te noemen. Ik vind dat te
streng en zou die ‘zeer …’-term al toevoegen als iemand <P5 of >P95 presteert. Als 100 kinderen aan
een wedstrijd meedoen, dan vind ik het onwenselijk dat je slechts een enkel kind (de állerbeste) ‘zeer
goed/zeer sterk/zeer hoog’ zou noemen en de prestatie van degene die van de 100 kinderen bijv. de
2e of 3e plek haalt, slechts als ‘goed/sterk/hoog’ zou classificeren. Ik vind een plek bij de uiterste 5%
voldoende uitzonderlijk voor een ‘zeer …’-classificatie.
Nieuw: classificatie/interpretatie herkenning
Verder is dus voor het eerst een classificatie (de handleiding noemt het ‘interpretatie’) van scores op
de herkenning (recognitieconditie) toegevoegd (zie onderstaande tabel). Ook dat is winst. Wat ik het
lastige vind, is dat de eerste twee categorieën normatieve classificaties zijn (‘normaal’ en ‘zwak’), de
categorie daaronder een classificatie krijgt die aangeeft hoe gebruikelijk een dergelijke score is (‘zeer
ongewoon’) en dat de categorieën eronder geen classificatie meer krijgen, maar alleen een advies
hoe het (niet) te verklaren. Dat is heel waardevol, maar waarom worden scores ≤25 niet gewoon
‘zeer zwak’ genoemd, een term die de handleiding ook hanteert voor percentielscore 1? Evt. zou er
zelfs nog een nadere differentiatie in de onderste regionen kunnen plaatsvinden, bijv. met een
classificatie ‘extreem’ of ‘uitzonderlijk’ zwak/laag. Bij scores <15 doet een kind het zelfs slechter dan
kansniveau, want alleen al op basis van gokken zou een kind ongeveer de helft van de 30 ‘ja/nee’vragen goed moeten hebben. Het advies om dan naar andere verklaringen te zoeken is geheel
terecht, maar dat doet er wat mij betreft niets aan af dat het wel een zeer (of zelfs extreem)
lage/zwakke/slechte prestatie is (daardoor ben je immers gealarmeerd om verder te kijken).
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Herkenning

Interpretatie 2021
(handleiding 5e druk)

28-30

normaal

26-27

zwak (vergelijk met
reproductiescores)
zeer ongewoon
(vergelijk met
reproductiescores)
advies om andere
verklaringen
(hypothesen worden in
handleiding besproken)
te overwegen dan het
herkennen als zodanig
oorzaak ligt volgens
handleiding
vermoedelijk buiten het
geheugen (en/of
overweeg alternatieve
verklaringen)

25

15-24

<15

Kaldenbach
(advies op basis van
percentielscores)
30: goed/gemiddeld
29: gemiddeld
28: benedengemiddeld
27: laag
≤26: zeer laag
zeer laag

zeer laag

zeer laag

Nieuw: statistieken over fouten in directe/uitgestelde reproductie
Ook dit is een welkome aanvulling, de handleiding (2021) vermeldt voor de beide
reproductiecondities cumulatieve percentages van het aantal gemaakte fouten (incl. herhaalde
fouten). Bij de directe reproductie (DR) is dit uitgesplitst naar geslacht (vermoedelijk omdat de
verschillen te groot zijn om het samen te voegen) en voor de uitgestelde reproductie wordt er geen
onderscheid jongens/meisjes gemaakt.
Voor de uitgestelde reproductie (UR) zijn de cumulatieve percentages beschikbaar voor 0, ≤1, ≤2, ≤3
en ≤4 fout. Hogere foutaantallen opnemen is niet nodig, omdat bij ≤4 fout al een cumulatief
percentage geldt van 99,3%.
Bij de directe reproductie zijn van de volgende aantallen fouten de cumulatieve percentages
vermeld: 0, ≤2, ≤4, ≤6, ≤8, ≤10 en ≤12 fout. Ik had daarbij ook graag nog de overgeslagen
foutaantallen (1, 3, 5, 7, 9 en 11) gezien, ook omdat dit soms kan raken aan grenzen die met oog op
de interpretatie van belang kunnen zijn; ≤6 kent bijv. voor meisjes een cumulatief percentage van
96,1% en ≤4 eentje van 92,1%. Als je als gebruiker wilt weten of iemands foutaantal bij de uiterste
5% zit, dan zou je in dit geval ook graag willen weten wat het cumulatieve percentage van foutscore
9 is.
Normen veranderingen reproductie bij heronderzoek na 3 maanden zijn verduidelijkt
Het overzicht met normen m.b.t. de heronderzoek na 3 maanden is verduidelijkt. Met deze normen
kunnen de directe en uitgestelde reproductie bij hertest na 3 maanden worden vergeleken met de
prestatie op de eerdere meting. Het principe is dat je kijkt naar het verschil tussen het (totaal) aantal
goed op beide metingen en daarbij eenvoudig in een tabel (blz. 34-35) de decielscore (bij de uiterste
decielen ook weer de percentielscores) kunt opzoeken, die iets zegt over de verandering in de
(totaal)score. De tekstuele toelichting op deze tabellen is summier, ik mis hierin (en ook op de pagina
van de normtabellen) de expliciete vermelding dat het gaat om heronderzoek met een andere
woordenlijst (parallelversie), dan de lijst die bij de eerste meting is afgenomen. Anders zouden testhertesteffecten aan de orde kunnen zijn, omdat kinderen dan misschien nog woorden weten van 3
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maanden geleden (de handleiding beschrijft ervaringen dat kinderen zelfs nog veel langer woorden
onthielden). Als deze tabel gehanteerd zou worden bij heronderzoek na 3 maanden met dezelfde
woordenlijst, dan zijn de uitkomsten volgens mij onbetrouwbaar, omdat het dan waarschijnlijk al
gemiddeld zou zijn dat een kind het bij heronderzoek iets beter doet dan tijdens de eerste meting.
Niet alleen ontbreekt deze toevoeging bij de tabel, ik zie het ook in de tekst onvoldoende helder
terugkomen, waar gesproken wordt over ‘herhaalde afname met een tussentijd van 3 maanden’. Je
kunt daarin ook heel makkelijk lezen dat het om herhaalde afname van dezelfde woordenlijst zou
gaan. Pas bij het naslaan van het Engelstalige 1999-artikel in de handleiding wordt duidelijk dat het
om hertest met een andere versie gaat (zie o.a. de citaten ‘With an interval of 3 months, they were
tested twice, using two out of three test forms which proved to be parallel. No test-retest practice
effects were apparent.’ en ‘At the first test, a child randomly received one of three AVLT versions (see
below), and at the second test randomly one of the two other forms’).
Nu het om verschillende woordenlijsten zonder overlap gaat (ook al is het ‘kunstje’ dat ze moeten
doen hetzelfde), vraag ik me af of dat interval van 3 maanden iets is om rekening mee te houden als
je een hertest wilt vergelijken met de eerdere meting. Stel dat je een afname doet, waarbij je aarzelt
over de betrouwbaarheid van de bevindingen (bijv. omdat het kind slecht geslapen had, er veel
afleiding was door geluiden op de gang of de bevindingen niet stroken met de anamnese/praktijk),
dan kun je volgens mij in principe de volgende week een hertest doen met een parallelversie, waarbij
je dan zorgt dat de interfererende contextuele factoren niet meer spelen. Ongeacht hoe lang er
tussen de beide metingen zit, is het interessant om ze te vergelijken. Zou het hanteren van die
handleidingnormen m.b.t. ‘heronderzoek na 3 maanden’ nu onwenselijk zijn als het heronderzoek
met een parallelversie een afwijkend tijdsinterval kent, dus bijv. al na 2 weken of 5 maanden? Strikt
genomen weten we het niet, maar ik zou denken dat het niet zoveel uitmaakt, zeker als de leeftijd
(zoals in de formules verwerkt, dus vanaf 10 jaar maakt het niet meer uit) onveranderd is. Immers,
het is geen hertest met hetzelfde instrument waarbij test-hertesteffecten (leereffecten) aan de orde
kunnen zijn, die variëren aan de hand van de periode tussen 2 afnames. Ik kan me hooguit
voorstellen dat een hele korte periode ertussen (bijv. enkele dagen) ‘interferentie’ zou kunnen
geven, waarbij het kind zich bij het heronderzoek nog actief de woorden van de eerdere afname
herinnert en woorden uit die andere woordenlijst hier dan als vals positieve woorden zou kunnen
noemen. Iedere woordenlijst (incl. herkenningsconditie) is overigens uniek, dus daarin zit geen
verwarrende overlap. Maar het kind kan natuurlijk wel last hebben van evt. klank- of
betekenisassociaties als een woord in de parallelversie doet denken aan een woord uit de eerdere
lijst.
Het lijkt mij dus wel verantwoord om die normtabel met passende voorzichtigheid en gezond
verstand te gebruiken, ook als de tijdsduur tussen de metingen afwijkt van 3 maanden, wat natuurlijk
meestal het geval zal zijn. Zie het vooral als een manier om grofweg feeling te krijgen met het
prestatieverschil tussen beide metingen en of op het heronderzoek vergelijkbaar, beter of slechter is
gepresteerd dan op de eerdere meting.
Toepasbaarheid 15-WT-K bij 13 t/m 15 jaar
De handleiding benoemt in dit kader onderzoeken van collega’s, maar dit betreft, als ik het goed
begrijp, niet dezelfde 15-WT-K versie. Dat betekent dat deze bevindingen mijns inziens wel iets
zeggen, maar dat het zonder onderzoek bij dit instrument ook een aanname blijft dat ook kinderen
van 13 t/m 15 veilig met de normen van 10-jarigen (zoals dat nu ook al gebeurt voor de kinderen van
11 en 12 jaar) gescoord kunnen worden. De auteur verwijst naar overleg dat zij had met Ben
Schmand, waaruit naar voren kwam dat 14/15-jarigen in zijn normgroep ondervertegenwoordigd
waren. Per leeftijd vormden zij ca. 1,5% van die normgroep, waardoor de normering voor deze
leeftijdsgroep minder passend zou zijn dan voor volwassenen. Dat lijkt een goed punt. Ik heb die
normen/handleiding nog even bekeken en het lijkt erop dat in de scoring alle 14 t/m 19-jarigen
volgens de normen van Schmand e.a. (2012) als één groep gescoord worden (het aanpassen van de
leeftijd binnen die range geeft i.i.g. identieke scores). De pdf-handleiding bij dat
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Excelscoreprogramma noemt dat de leeftijdsgroep 14 t/m 20 jaar uit 190 personen bestond
(interessant is dan hoeveel 20-jarigen er dan waren) in een steekproef van in totaal 846 personen,
waarbij jonge, hoogopgeleide personen sterk oververtegenwoordigd waren (echter wel grotendeels
volwassenen, de steekproef bestond uit gezonde vrijwilligers van 14 tot 87 jaar, gemiddelde leeftijd
was 41.4 jaar met een sd van 21.5 jaar). Bij de 14+ normen speelt dus de kwestie van een beperkte
steekproef en dat we eigenlijk niet weten hoe 13 t/m 15-jarigen zich wat betreft testprestaties
verhouden tot de groep oudere jongeren/jongvolwassenen. Dus hoewel 2 x ca. 1,5% = ca. 3%
ondervertegenwoordiging in een steekproef op papier nog altijd beter lijkt dan volledige afwezigheid
van deze leeftijden in de 15-WT-K normgroep, deel ik de visie van Kingma (handleiding, 2021) om de
15-WT-K ook bij 13 t/m 15 jaar toe te passen. Beide normgroepen zijn immers verouderd (even los
van de discussie over actuele toepasbaarheid; ook de Schmand-normen bevatten datasets die
teruggaan tot 1986) en de testversie van Schmand (2012) lijkt meer gericht op volwassenen.
Testinstructies wederom onbenoemd licht aangepast
Ook in de 5e druk is de instructie die het kind krijgt weer licht aangepast en dat wordt ook nu weer
nergens benoemd (betreft de uitgestelde reproductie na 20-30 minuten):
4e druk (2020): ‘Ik heb je eerder rijtjes woorden laten horen. Probeer maar zoveel mogelijk woorden
op te noemen die je je nog kunt herinneren’
5e druk (2021): ‘Ik heb je een paar keer een rijtje woorden laten horen. Probeer maar zoveel mogelijk
woorden op te noemen die je je nog kunt herinneren’
Ik vind dit geen verbetering en het klopt ook niet helemaal; je hebt het kind even geleden niet ‘een
paar keer’ hetzelfde rijtje woorden laten horen (we weten allemaal nog het antwoord op de vraag in
de WISC-III hoeveel dingen er in een paar zitten ), maar (zou ik zeggen) ‘een aantal keer’ (het is niet
nodig/wenselijk om naar het kind te benoemen dat het 5x was, maar iedereen is het er denk ik wel
over eens dat 5x meer is dan ‘een paar keer’).
Onbesproken scoreverschillen met eerdere drukken door afronding grenswaarden residuscores
In de 5e druk viel me toevallig op dat t.o.v. eerdere handleidingdrukken in scoretabellen ineens een
aantal grenswaarden van residuscores afgerond zijn op hele getallen (waarom?). Op basis van deze
residuscores worden decielscores en percentielscores berekend, dus ik heb gekeken of deze
aanpassingen dan ook gevolgen kunnen hebben voor deze uitkomstmaten. Bij de 5e druk wordt een
los A4’tje meegeleverd dat nog wat meer dan de handleiding verschillen beschrijft t.o.v. vorige
drukken. Hierin staat onder meer: ‘Waar dit inhoudelijk geen verschil maakte zijn getallen afgerond.’
Maar u voelt hem al aankomen… Ook al is er discussie mogelijk over hoe betekenisvol een deel van
de gevonden verschillen zijn, er is wat mij betreft weldegelijk sprake van inhoudelijke verschillen ten
gevolge van deze afrondingen, soms ook met gevolgen voor de classificatie van de scores. Ik begrijp
ook niet zo goed waarom er ineens in een 5e druk van een test die al in 2003 de 1e druk had,
afrondingen moeten plaatsvinden in tabellen. Wat was er dan mis met de eerste vier drukken? Het is
ook wat opmerkelijk, omdat de normgroep onveranderd is en ik er in de handleiding niets over kan
terugvinden. Door de afrondingen in de 5e druk komen er bij identieke testprestaties van een kind in
een aantal gevallen andere decielscores en percentielscores uit in vergelijking met de scoretabellen
van eerdere handleidingversies. Dat zou niet moeten kunnen, tenzij het fouten betrof in de eerdere
drukken, die dan nu gecorrigeerd zijn. De verschillende uitkomstmaten bij eenzelfde testscore
kunnen niet allebei even correct/nauwkeurig zijn, toch? Misschien betreft het niet direct een fout,
maar is de ene score exacter dan de ander. Maar dan blijft het opmerkelijk dat dit niet vermeld
wordt of met klanten van eerdere drukken gecommuniceerd is. Mij lijkt dat de eerdere
(onafgeronde) grenswaarden exacter zijn, die zullen destijds door berekeningen tot stand gekomen
zijn. Ik zou me nog kunnen voorstellen dat men een voorkeur voor hele getallen heeft, vanuit de
gedachte dat dit de handmatige scoring iets zou kunnen vergemakkelijken. Wellicht heeft men zich
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niet gerealiseerd dat de afrondingen weldegelijk tot andere uitkomstscores kunnen leiden? Er lijkt
bovendien sprake van inconsequente afronding. Want waarom worden bijv. op blz. 31 +10.2 en -6.2
wèl afgerond naar +10 en -6.0, maar blijven in diezelfde tabel allerlei andere grenswaarden dan
ónafgerond (+4.2, +2.1, +0.4, -2.1, -4.2)? De reden kan niet zijn dat er geen inhoudelijke
veranderingen zijn, want de uitkomstdecielen en -percentielen zijn verschillend bij de grenswaarden
waarbij wel is afgerond. Ook op blz. 32-33 zijn ook allerlei grenswaarden niet afgerond.
Ik heb hierover daarom in januari 2022 contact gezocht met de uitgever en ook concrete
testprofielen voorgelegd, waarbij de 5e druk andere uitkomstscores geeft dan eerdere drukken. Op
de vraag waarom er überhaupt voor deze afrondingen is gekozen en welke handleiding de meest
exacte uitkomsten vermeldt, heb ik geen antwoord mogen ontvangen (men is van mening dat er
geen inhoudelijke verschillen zijn en gebruik van de laatste editie de voorkeur verdient). Ik merk dat
ik er wat moeite mee heb dat we dit als oplettende gebruikers toevallig zelf moeten ontdekken en
dat de handleiding er met geen woord over rept. Ook bij eerdere drukken was de kritiek al dat de
handleiding een aantal doorgevoerde inhoudelijke veranderingen onbenoemd liet (bijv. eerdere
aanpassingen in testinstructies).
Testprestatie
kind van 10 jaar met een
TAG=57 (residuscore is +10.0)
TAG=Totaal Aantal Goed)
kind van 7 jaar met een TAG=47
(residuscore is +10.2)

Scoring 3e/4e druk (2008/2020)
deciel 9

kind van 8 jaar met een TAG=34
(residuscore is -6.2)

deciel 2/3

kind vanaf 10 jaar met een
TAG=41 (residuscore is -6.0)

deciel 3

kind van 7 jaar met een TAG=53
(residuscore is +16.2)

≥P95 (maar <P99) binnen deciel
10

kind van 10 jaar met een
TAG=34 (residuscore is -13.0)

≤P10 (maar >P5) binnen deciel
1

kind van 7 jaar met een TAG=24
(residuscore is -12.8)
Kind kan bij Directe
Reproductie (TAG) 3 woorden
minder reproduceren bij
hertest na 3 maanden
Kind kan bij Directe
Reproductie (TAG) 7 woorden
meer reproduceren bij hertest
na 3 maanden
Kind kan bij Uigestelde
Reproductie 1 woord minder
reproduceren bij hertest na 3
maanden

≤P5 binnen deciel 1

deciel 9/10

deciel 3

Scoring 5e druk (2021)
deciel 9/10
(grenswaarde residuscore is
van +10.2 afgerond naar +10.0)
deciel 10
(grenswaarde residuscore is
van +10.2 afgerond naar +10.0)
deciel 2
(grenswaarde residuscore is
van -6.2 afgerond naar -6.0)
deciel 2/3
(grenswaarde residuscore is
van -6.2 afgerond naar -6.0)
≥P99 binnen deciel 10
(grenswaarde residuscore is
van +16.3 afgerond naar +16.0)
≤P5 (maar >P1) binnen deciel 1
(grenswaarde residuscore is
van -12.8 afgerond naar -13.0)
≤P10 (maar >P5) binnen deciel
1
deciel 3/4
(grenswaarde residuscore is
van -3.2 afgerond naar -3.0)

deciel 9

deciel 8/9
(grenswaarde residuscore is
van +6.8 afgerond naar +7.0)

deciel 3-5

deciel 3-4
(interval verschilscores van
deciel 5 is aangepast van -1.0 +0.0 naar -0.0 - +0.0)
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Een aantal gebruikers van de 4e druk ontving van de uitgever een brief, waarin melding wordt
gemaakt van de 5e druk en dat deze met korting kan worden aangeschaft. In deze brief staat: ‘We
adviseren u voorgaande drukken niet meer te gebruiken; alleen met deze 5e druk kunnen bijvoorbeeld
de herkenningsconditie van de 15 WT-K en de overige maten betrouwbaar worden geïnterpreteerd en
geclassificeerd.’ Kortom, de uitgever adviseert gebruik van de 5e druk. Omdat toepassing van eerdere
drukken wordt afgeraden, is mijn Scorehulp voor de 15-WT-K inmiddels geüpdatet (zie YouTube
video trailer).
Onvolkomenheden en overige aanbevelingen bij 5e druk (2021)
1. In het verlengde van bovengenoemde punten liggen aanbevelingen voor de hand rondom het
verfijnen van de classificatie van de herkenningsconditie en het geven van helderheid over de
scoreverschillen, die zijn ontstaan ten gevolge van de afrondingen van de grenswaarden.
Daarnaast zouden bij de cumulatieve percentages van de foutscores van de directe reproductie
de overgeslagen foutaantallen (1, 3, 5, 7, 9 en 11) toegevoegd kunnen worden. Ook lijkt het om
misverstanden te voorkomen helpend dat er m.b.t. de normeringsgegevens van het
heronderzoek na 3 maanden wordt aangegeven dat dit heronderzoek met een parallelversie
betreft t.o.v. de gebruikte woordenlijst tijdens de eerdere meting. Het zou daarbij interessant
zijn om van de auteur te vernemen hoe zij denkt over de klinische toepassing van deze normen
en in hoeverre zij het interval van 3 maanden relevant vindt bij gebruik (en in welke mate
afwijking ervan de normen verminderd toepasbaar zou maken). Tenslotte noemde ik eerder een
aantal doorgevoerde wijzigingen die ik heb ontdekt, maar nog nergens beschreven of
gemotiveerd staan (bijv. veranderde testinstructie voor het kind).
2. Het was al jaren impliciet helder en in de praktijk kon het ook niet anders, omdat er geen
scoreformulieren te bestellen waren, maar in de 5e druk staat voor het eerst:
‘Scoringsformulieren (voor directe en uitgestelde reproductie en herkenning) kunnen gekopieerd
worden (zie deze Handleiding).’ Dat is heel fijn en ook wel verfrissend t.o.v. de uitgevers die ons
na aanschaf van tests nog jarenlang onredelijke bedragen per scoreformulier rekenen. Het zou
mooi zijn als de uitgever deze scoreformulieren digitaal beschikbaar zou stellen aan de
gebruikers. Mogelijk zal men aarzelen, omdat hiermee ook de woordenlijsten digitaal verspreid
kunnen worden. Maar in de praktijk hebben de meeste instellingen natuurlijk allang de
scoreformulieren gescand om ze te printen en zou een ‘schone’ versie vanuit de uitgever vooral
wat verzorgder staan in alle dossiers, waarvan ook de ruwe onderzoeksgegevens onderdeel
uitmaken.
3. In de 2021-editie viel me een foutje op waar ik in eerdere versies overheen gelezen heb en die u
mogelijk handmatig in uw handleiding wilt aanpassen: ‘Denk nog een goed na, weet je er
misschien toch nog een paar?’ (‘een’ moet eens’ zijn; 5e druk: blz. 17, 4e druk: blz. 18, 3e druk: blz.
11).
4. Blz. 22: er wordt m.b.t. ‘de WISC’ (betreft de WISC-III) gesproken over de factor 'Snelheid van
Informatieverwerking', maar die bestaat niet. Hier wordt de factor ‘Verwerkingssnelheid’
bedoeld (zal in het gerefereerde Engelstalige artikel ‘Processing Speed’ genoemd zijn).
5. Rondom de reproductie wordt een onderscheid gemaakt tussen de directe en de uitgestelde
reproductie. Van de herkenning bestaat maar 1 conditie, nl. die je na de uitgestelde reproductie
afneemt. Om helder te benadrukken dat het hier om een langetermijnconditie gaat, geef ik er
zelf de voorkeur aan om te spreken over de uitgestelde herkenning (ook al bestaat er geen
directe herkenning).
6. Rondom leeftijden wordt in de handleiding soms een mijns inziens verwarrende schrijfwijze
genoteerd, waardoor niet altijd duidelijk is wat de bovengrens betreft en of die leeftijd er dan
nog bij hoort. Zo staat er bijv. op de pagina’s over beide reproductiecondities ‘*NB: voor
leeftijden 11-13 jaar maximaal 10 jaar invullen’. Met ‘11-13 jaar’ wordt bedoeld ‘11 en 12 jaar’
(‘11 t/m 12 jaar’), net zoals erboven ook wordt gesproken van ‘aanbiedingen 1 t/m 5’ (niet van
‘aanbiedingen 1-6’). Dit alles even los van de discussie over de toepasbaarheid t/m 15 jaar, want
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dan zou er ’11-16’ jaar gestaan hebben. Als u handmatig scoort en de test ook bij 13 t/m 15 jaar
toepast, dan hanteert u ook bij deze leeftijden een ‘testleeftijd’ van 10 jaar in de berekeningen.
7. Ik zal u niet lastig vallen met minimale onvolkomenheden (bijv. ‘WISC-5-NL’ i.p.v. ‘WISC-V-NL’ of
paginaverwijzingen die niet helemaal correct zijn), dat heeft voor u als gebruiker verder geen
consequenties. Ik heb de auteur eerder aangeboden ontdekte foutjes en verbetersuggesties door
te geven, indien dat op prijs werd gesteld.
Wat is er gedaan met de aanbevelingen n.a.v. de 4e druk?
Samenvattend is in de 5e herziene druk met de volgende aanbevelingen (zie onderstaande recensie
van de 4e druk) iets gedaan: 1, 2, 3, 4 (errata zijn verwerkt en de handleiding vermeldt nu dat het
normeringsonderzoek van de (uitgestelde) reproductie in 1999 plaatsvond (mooi voorbeeld van een
voortvarend onderzoek, waarbij de publicatie erover in hetzelfde jaar plaatsvond als waarin de 225
kinderen werden onderzocht) en 2008 (herkenningsconditie), 8 en 9 (deels). Ook kunnen klanten van
de 4e druk tegen een gereduceerd en redelijk tarief de handleiding van de 5e druk bestellen (€39,i.p.v. €190,-), gebruikers van de 4e druk ontvingen hierover een schrijven vanuit SKNPNN (mijn
instelling ontving deze niet en ik hoor dat ook van sommige andere collega’s terug, u kunt er gewoon
contact over opnemen met SKNPNN). Klanten van de 3e druk betalen €94,- (SKNPNN-info blijft
leidend uiteraard, ik ga niet over hun prijzen en baseer me op hun info).
De aanbevelingen die blijven staan, zijn: 1, 5, 6 (hoewel de reproductienormen van de COTAN een
onvoldoende zouden krijgen op basis van het jaartal van vergaring (1999), zouden de
recognitienormen mogelijk anders beoordeeld worden en blijft nog steeds interessant hoe ze over de
overige kwaliteiten van de 15-WT-K zouden oordelen, zoals betrouwbaarheid en validiteit. En wie
weet zou de COTAN ook wel open staan voor de onderbouwing van de toepasbaarheid van de eerder
vergaarde normgegevens?), 7, 9 (deels) 10, 11 en 12.
In de recensie over de 4e druk stond e.e.a. over de normering van het herkenningsgeheugen en
percentages die niet leken te kloppen. Hoewel een deel van de recognitiegegevens zijn verwijderd
(tabel en figuren), meen ik nog steeds dat er foutjes zitten in de percentages in het 2009-artikel over
het herkenningsgeheugen. Kijkt u gerust met me mee en laat me weten als ik een denkfout maak.
Voor de genoemde percentages wordt in het betreffende TvN-artikel verwezen naar Figuur 1 in
datzelfde artikel, waar volgens mij echter afwijkende percentages staan: geen 89% maar 86,7% haalt
een herkenningsscore van ≥ 28 (opgetelde percentages 57,8 +18,9+10=86,7% of trek het cumulatieve
percentage bij score 27 (13,3%) af van het cumulatieve percentage bij score 30, die 100% is, en je
komt ook op een ander percentage uit; 100-13,3=86,7%). Bovendien haalt volgens Figuur 1 geen 11%
maar 13,3% een herkenningsscore van ≤ 27 (zie cumulatief percentage bij score 27 in Figuur 1). Zijn
dit fouten in het TvN-artikel of begrijp ik het niet goed? Ik noemde eerder dat ik er zelf niet voor zou
kiezen een herkenningsscore van 28 'goed' te noemen, terwijl ruim driekwart van de kinderen in de
steekproef (76,7%) beter dan dat presteert en het kind dus bij het laagste kwart zit. In de handleiding
2021 wordt nu ook voor 'normaal' gekozen, wat suggereert dat deze feedback is meegenomen. Een
verklaring voor de gevonden verschillen in de statistieken in het artikel tussen de tekst en de tabel is
echter onbenoemd gebleven in de nieuwste handleiding.
Utrecht, 18-04-2022
(update 27-05-2022 n.a.v. een update van de SKNPNN-website in mei 2022 met de 5e druk en een
vermelde korting voor bezitters van de 3e druk)
Yaron Kaldenbach
GZ-psycholoog
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15-Woordentest voor Kinderen: 3 parallelversies met recognitie
Handleiding & Normering
Groningen, 4e druk (juli 2020)
Testauteur: dr. A. Kingma, klinisch neuropsycholoog
Prijs: €180,Uitgever: Stichting Kinderneuropsychologie Noord-Nederland (SKNPNN)
Zie hierboven: recensie update 5e herziene druk (2021)
Eerst even voorstellen: de 15-WT…
De 15-Woorden Test (15-WT); wie kent hem niet? Het is een klassieker binnen het
neuropsychologisch onderzoek (NPO), een mooie taak om iets te kunnen zeggen over het
kortetermijn- en langetermijngeheugen voor auditief-verbaal aangeboden informatie (in de
professionele volksmond: verbaal geheugen/leervermogen). Deze test kent een decennialange
traditie en er bestaan allerlei versies; zowel veel verschillende testversies (woordenlijsten) als
normeringen van jong tot oud. Ook instructies kunnen verschillen, bijv. hoeveel minuten er moeten
zitten tussen de laatste reeks/serie/‘trial’ van de directe reproductie/herinnering (‘recall’) en de
uitgestelde reproductie (‘delayed recall’).
In de zomer van 2020 verscheen de 4e druk van de 15-WT voor kinderen in de basisschoolleeftijd: 6
t/m 12 jaar. Eerdere handleidingedities verschenen in 2003, 2005 en 2008. In de 3e druk (2008)
werden voor het eerst ook gegevens over de recognitieconditie toegevoegd.
Voor wie de test niet kent, even een introductie uit de losse pols. Het kind krijgt op deze test in totaal
5x dezelfde woordenlijst te horen en wordt na iedere aanbieding gevraagd welke woorden het nog
weet. Bij iedere volgende ronde staat de teller weer op nul, alle woorden uit de lijst tellen weer
opnieuw mee en de verwachting is dat een kind zich steeds meer woorden zal kunnen herinneren. Er
wordt gekeken hoeveel woorden het kind na de 5 aanbiedingen in totaal correct heeft weten te
noemen, wat in een decielscore kan worden afgezet tegen de kalenderleeftijd. Kwalitatief analyseer
je natuurlijk niet alleen het eindresultaat, maar ook hoe deze totaalscore is opgebouwd. Want
eenzelfde totaalscore na 5 aanbiedingen kan er bij 2 verschillende kinderen ‘onder water’ heel
anders uitzien (bijv. 4-7-8-10-11 vs. 7-9-8-8-8). Je kijkt bijv. of het kind profiteert van herhaling en of
er sprake is van een progressieve leercurve. Ik vind zelf bijv. ook het aantal gereproduceerde
woorden op de 1e aanbieding(en) interessant. Soms zie je dat kinderen in het begin compleet
overspoeld worden door de ‘bulkinformatie’ die op hen afgevuurd wordt (ze noemen dan bijv. 1-2
woorden) en ze herhaalde aanbieding nodig hebben om bij te komen van de overvloedige informatie
en toch iets van orde in de chaos kunnen scheppen. In die zin is het ook echt een andere taak dan
bijv. Cijferreeksen of Cijfers en Letters Nazeggen van de WISC-V of WAIS-IV, waarin sprake is van een
makkelijk begin en de hoeveelheid aangeboden (betekenisloze) informatie geleidelijk wordt
opgevoerd (net als in een computerspel is ieder volgend level ietsje moeilijker dan de vorige). Bij
deze Wechsler-(werk)geheugentaken wordt in feite een spreekwoordelijke ballon opgeblazen en
gekeken wanneer deze knapt. De 15-WT is echter een cognitieve inspanning zonder ‘warming-up’.
Wat het kind niet weet, is dat er na een bepaalde tijd (op deze kinderversie 20-30 minuten) nogmaals
en onverwacht wordt gevraagd welke woorden het kind zich nog kan herinneren. Op dat moment
gaat het over het langetermijngeheugen, ook al denken velen in het dagelijkse taalgebruik dat een
half uurtje nog best een ‘korte termijn’ is. En volgend op deze ‘uitgestelde reproductie’ komt de
‘uitgestelde recognitie’ (herkenning), waarbij de lijst van 15 woorden is gemengd met 15 nieuwe
woorden. Het kind moet dan bij al deze 30 woorden aangeven of hij het woord herkent uit de eerder
herhaaldelijk aangeboden woordenlijst.
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Wat ik zo mooi vind aan de 15-WT (hoewel je voor stellige uitspraken en gedegen onderzoek
natuurlijk meerdere instrumenten en ook andere informatie betrekt), is dat je iets kunt zeggen over
het talige korte- en langetermijngeheugen en bij afwijkende scores vaak ook al kunt zien waar het
misgaat: al bij de inprenting (de vraag is dan vaak of het primair een geheugenprobleem is of meer
met aandacht te maken heeft), bij het vasthouden ervan (retentie), bij het actief opdiepen
(reproduceren) van de informatie of bij het herkennen. Herkennen wordt doorgaans als makkelijker
beschouwd dan actief reproduceren. De handleiding noemt dat ook en we (her)kennen dat allemaal.
Soms kun je niet op een bepaalde naam komen (of je wachtwoord op de eerste werkdag na je
vakantie ), maar herken je deze moeiteloos als iemand je enkele ‘multiple choice’ opties aanbiedt.
Maar er zijn ook kinderen voor wie het juist ingewikkelder wordt als je doelinformatie verstopt in een
context van ‘ruis’.
Ook zie je regelmatig dat kinderen woorden noemen die helemaal niet in de lijst voorkomen.
Doorgaans zijn dit klankassociaties (het fictieve testwoord ‘klank’ wordt bijv. herinnerd als ‘drank’ of
‘stang’) of betekenisassociaties (het woord ‘vork’ dat ineens terugkomt als ‘mes’ of ‘bestek’). En soms
noemen kinderen ook compleet onverklaarbare woorden en is het dan vooral interessant als ze
daarin blijven hangen (persevereren) en zichzelf niet corrigeren na de herhaalde aanbieding, waarin
dat woord wederom niet voorkomt. Soms zie je ook hele sterke ‘primacy-effecten’ en/of ‘recencyeffecten’ en merk je dat een kind van het hele middendeel weinig heeft meegekregen. Ze noemen
dan vooral woorden die aan het begin of einde van de lijst zitten. De uitgestelde recognitie is dan
extra interessant om te kijken of ze de tussenliggende woorden wel ‘ergens’ geregistreerd hebben.
Kortom, ik ben enthousiast over de 15-WT en neem hem regelmatig af. Het leuke van deze testversie
is ook dat er 3 parallelversies van de woordenlijsten zijn, die psychometrisch equivalent zijn
(interessante vraag is dan overigens of er nog een reden is dat de versie ‘gordijn’ de eerste is en of
het de voorkeur heeft die normaal gesproken te kiezen bij een eerste afname). Dus stel dat je iets
bijzonders vindt op de eerste lijst, dan kun je in de periode erna nog eens een parallelversie proberen
(zou daar nog minimaal een bepaalde tijd tussen moeten zitten?), om te kijken of het een
toevalstreffer/momentopname is of toch iets meer zegt over het geheugen van dit kind. Ik heb dat
wel eens gedaan met een kind dat zich oprecht en vol overtuiging heel veel woorden ‘herinnerde’ die
niet in de lijst voorkwamen. Na iedere herhaalde aanbieding associeerde hij bovendien steeds verder
weg van de originele woordenlijst, zijn geheugen ging er compleet mee aan de haal en hij twijfelde
bovendien geen seconde aan de juistheid van zijn herinnering. Thuis werd deze jongen van alles
verweten; hij zou liegen, manipuleren en zich bewust niet aan afspraken houden. Maar nadat een
vergelijkbaar bijzonder beeld op de parallelversie gevonden werd, leek het duidelijk; hij bedonderde
de boel niet, hij herinnerde zich oprecht afspraken anders. De conflicten met ouders waren
grotendeels opgelost na wat uitleg hierover en praktische tips (geheugenstrategieën) zoals dingen
noteren, reminders in zijn telefoon programmeren en afspraken in de groepsapp met ouders
bevestigen zodat het na te kijken is hoe laat ze bijv. hadden afgesproken dat hij thuis zou zijn.
Nou goed, genoeg lof over de test (wees gerust, ik heb er geen aandelen in en hierna volgen ook
voldoende kritische noten ) en terug naar de laatste update van deze test. Najaar 2020 vernam ik
dat er een nieuwe editie (4e druk, juli 2020) was verschenen en bestelden we deze. Ten opzichte van
de vorige (3e druk, 2008) is de handleiding verbeterd; er is e.e.a. toegevoegd, zoals meer uitleg,
achtergrondinformatie en een interessant artikel van de testauteur Annet Kingma, dat zij met een
collega in 2009 publiceerde in het Tijdschrift voor Neuropsychologie. Dit artikel gaat over het
herkenningsgeheugen bij kinderen, de 15-WT staat hierin centraal.
Geen hernormering; verouderde normen toch actueel volgens handleiding
Ik had gehoopt op een hernormering, nu de normeringsdata van de kern van de test, de directe en
uitgestelde reproductie, inmiddels verouderd zijn. De COTAN noemt normen na 15 jaar verouderd
(deze termijn nadert voor de recognitienormen, die uit 2007 of 2008 zijn) en na 20 jaar wegens
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veroudering niet langer bruikbaar. Tenzij ik er overheen gelezen zou hebben (dan hoor ik het graag),
valt me op dat ik in de handleiding (ook niet in voorgaande versies) nergens kan vinden in welke
jaren het normeringsonderzoek plaatsvond. Dat is erg ongebruikelijk voor een testhandleiding. Als
gebruiker wil je kunnen beoordelen hoe oud de normen zijn en of de T.H.T.-datum al verstreken is.
Dat is relevant om mee te nemen in de interpretatie. Uit het feit dat in de handleiding een Engelstalig
artikel van de testauteur uit 1999 is opgenomen, waarin de resultaten van het normeringsonderzoek
worden besproken, is op te maken dat dit normeringsonderzoek zelf dan in ieder geval uiterlijk in
maar zeer waarschijnlijk in de jaren voor 1999 moet hebben plaatsgevonden. De uitvoering van een
normeringsonderzoek (n=225) kost tijd en er zit ook altijd een ruime periode tussen het schrijven van
een artikel en de publicatiedatum in een tijdschrift dat het geaccepteerd heeft. Daarmee zijn de
normen op dit moment minimaal 21 jaar oud en waarschijnlijk mogen we daar dus wel enkele jaren
bij optellen. Hoewel de test nooit aan de COTAN ter beoordeling lijkt te zijn aangeboden (best
bijzonder voor zo’n klassieker en ook jammer dat de COTAN zich beperkt tot tests die ze actief ter
beoordeling aangeboden krijgt van testuitgevers/testauteurs), zouden de normen dus inmiddels
sowieso een ‘Onvoldoende’ krijgen. De testauteur Kingma adresseert het punt van de gedateerdheid
van de normen in de handleiding. De vraag of er geen hernormering moet plaatsvinden, wordt vaker
gesteld. De oorspronkelijke normering van de 15-WT lijkt volgens haar op basis van aangehaalde
referenties en de (eigen) langdurige klinische ervaring met dit instrument nog steeds goed bruikbaar
(blz. 12: ‘We veronderstellen dat het verbale leren en geheugen fundamentele en robuuste functies
zijn, die weinig verschillen in de tijd en tussen West-Europese landen, zolang de selectie van de
woorden en de aanbiedingsvorm overeen komen. Tijdens de langdurige ervaring met het gebruik van
de 15-WT binnen onze ziekenhuisafdeling, ook in het longitudinale wetenschappelijke onderzoek, is
ons tenslotte ook niet gebleken dat de uitkomsten aan verandering onderhevig zijn. De
oorspronkelijke normering van de 15-WT lijkt daarom nog steeds goed bruikbaar.’). De gegevens
waarop deze conclusie wordt gebaseerd, worden niet in de handleiding zelf weergegeven.
Een extra argument voor de wenselijkheid van hernormering is het feit dat de normgroep van het
herkenningsgeheugen (n=90 uit 2007 of 2008) een geheel andere is dan de normgroep van de directe
en uitgestelde reproductie (n=225 uit ≤1999). In de klinische praktijk wil je de herkenningsprestatie
interpreteren in het licht van de reproductieprestatie en dan is het wenselijk als de normgroep een
constante factor is. Bovendien is de herkenningsnormgroep, in tegenstelling tot de
reproductienormgroep, wat mij betreft ‘verminderd representatief’: ‘Vanwege de verwachte hoge
scores werden op grond van het leerlingvolgsysteem de 25% best presterende kinderen uit de
steekproef gelaten. Gemiddeld en ondergemiddeld presterende kinderen zijn dus bewust
oververtegenwoordigd in de steekproef.’ (blz. 44 in TvN-artikel en blz. 41 in de 2020-handleiding). De
veronderstelde gedachte hierachter valt te begrijpen, maar tast natuurlijk wel de representativiteit
aan. Een grotere steekproef voor de recognitieconditie had dit wellicht kunnen ondervangen.
Sowieso lijkt deze n=90 wat klein, als je bedenkt dat er een leeftijdsbereik van 7 jaren mee wordt
beslagen (6 t/m 12 jaar). Mag je op basis van die kleine aantallen per leeftijd dan wel veronderstellen
dat er geen leeftijdseffect bestaat en je van een 6-jarige (n=12) dezelfde herkenningsprestatie mag
verwachten als van een kind van 11/12 jaar (n=20)?
Onvoldoende bespreking van wijzigingen in deze herziene druk
Ik mis in de 2020-handleiding een paragraaf met een opsomming van wat er allemaal veranderd is
t.o.v. de vorige 2008-editie. Dat is ongebruikelijk. Herziene testhandleidingen beschrijven eigenlijk
altijd welke aanpassingen zijn doorgevoerd. Op de website (datum citaat 01-05-2021) staat er wel
een korte passage over, maar deze is summier en onvolledig: ‘Deze 4e druk bevat meer
achtergrondinformatie, aanwijzingen voor gebruik en interpretatie en de volledige normering van de
drie versies van het herkenningsgeheugen, voor gezonde kinderen en enkele specifieke groepen
kinderen. Ook wordt op veel gestelde vragen ingegaan als de betrouwbaarheid van de normering en
de toepassing voor 13 tot 16 jarigen.’
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Er vielen mij toevallig enkele aanpassingen op in de tekst van de testinstructie voor de kinderen. Die
aanpassingen worden echter nergens benoemd. Dat hoort natuurlijk wel besproken te worden, nu
de normering op de oorspronkelijke testinstructies gebaseerd is en de kinderen nu een andere
instructie krijgen dan de deelnemers aan het normeringsonderzoek. Naast het transparant
benoemen van de wijzigingen, zou ik ook verwachten dat aangepaste instructie wordt gemotiveerd
en waarom men veronderstelt dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op de onverminderde
toepasbaarheid van de normen. Inhoudelijk ben ik overigens blij met de aangepaste instructies en ik
had zelf ook al eerder de vrijheid genomen om op deze punten bewust af te wijken van de eerdere
instructies, misschien wel om dezelfde redenen als waarom het nu is aangepast. Zo werd in de
instructies t/m 2008 tegen het kind gezegd: ‘Het is moeilijk, dus het geeft niet als je er maar een paar
kunt onthouden [1e trial]/dat je maar een deel weet [volgende trials]…’. Ik lees in het 1999-artikel dat
dit destijds al een eigen toevoeging was t.o.v. de Engelstalige brusjes van de 15-WT. Ik zou daar zelf
niet voor gekozen hebben, omdat het mij niet wenselijk lijkt om de spanning mogelijk (onbedoeld) op
te voeren met de aankondiging/voorspelling dat het moeilijk wordt, wat bovendien ook niet door
ieder kind zo beleefd wordt. Ook een ander deel van de instructie, dat de druk onbedoeld zou
kunnen opvoeren, blijkt nu onbenoemd aangepast: bij de volgende series, waarin normaliter een
leereffect optreedt, wordt nu wat vriendelijker gezegd ‘(…) laten we kijken of je rijtje nu iets langer
wordt.’ Eerder was dit wat normatiever en verwachtingsvoller geformuleerd: ‘(…) het zou goed zijn
als je rijtje nu langer wordt.’
Wat ik in de instructies onhandig vind, is dat de instructies formuleringen bevatten als ‘(…) het geeft
niet als je er maar een paar kunt onthouden’/‘(…) dat je maar een deel van de woorden weet (…)’. Dit
soort bewoordingen kunnen maken dat een kind te snel tevreden is en gemakzuchtig wordt, terwijl
het juist van belang is dat het kind niet te snel opgeeft en je als onderzoeker het kind stimuleert
zoveel mogelijk woorden te noemen, een advies dat de handleiding overigens ook geeft. In de
handleiding lees ik de volgende passages:
- ‘Bij het normeringsonderzoek bleek ook de factor 'proefleider' van invloed te zijn op de
uitkomsten, mogelijk door een meer of minder stimulerende houding’ (blz 9).
- In het 1999-artikel in de handleiding (blz. 35) stond hierover al na bespreking van verschillen
tussen studies: ‘We think that the persistence of encouraging a child to retrieve as many words as
possible determines the effect.’
Ik zou me kunnen voorstellen dat dit voorkomen had kunnen worden als de instructies minder
‘escapes’ hadden geboden voor de kinderen die (te) snel vinden dat ze ‘klaar’ zijn. Sommige kinderen
willen door naar de volgende reeks zodra hen niet direct meer iets te binnen schiet. Ze nemen geen
tijd om even rustig na te denken en nemen al snel genoegen met hun prestatie. Soms willen ze ook
door om een ongemakkelijke stilte te vermijden, al helemaal als de onderzoeker het kind
verwachtingsvol blijft aankijken. Ik merk dat ik al jaren intuïtief oogcontact beperk tijdens de 15-WT
(en WISC-V/WAIS-IV subtests als Cijferreeksen en Cijfers en Letters Nazeggen), zeker als het kind
actief aan het antwoorden is. Oogcontact kost werkgeheugencapaciteit en kan interfereren (zie link
voor onderzoek hiernaar). Ik stimuleer kinderen altijd om rustig na te denken, terwijl ik de woorden
op mijn scoreformulier verwerk.
Toegevoegd artikel herkenningsgeheugen bij kinderen (TvN, 2009)
Een belangrijke toevoeging in de 2020-handleiding is een tweede tijdschriftartikel van de testauteur
dat integraal in de handleiding is opgenomen:
Kok, T.B. & Kingma, A. (2009). Herkenningsgeheugen bij kinderen. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 12, pp.42-49.

Dit is een interessant en waardevol artikel voor de testgebruikers. Het verscheen overigens al in 2009
en is ook via een Google-zoekopdracht op de titel vrij verkrijgbaar op internet als pdf-download (en
veel collega’s kunnen het sowieso al via hun werk downloaden of bij lidmaatschap van de NIP-sectie
Neuropsychologie of de NVN). Veel gebruikers van de 15-WT hadden dit artikel dus al.
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Overige toevoegingen
Naast de hierboven en in het citaat van de SKNPNN-website genoemde waardevolle toevoegingen
(zie handleiding blz. 7 t/m 13) zijn er nog enkele figuren (1 t/m 4) toegevoegd op blz. 58-59, waarin
de recognitieprestaties van de verschillende ‘niet-gezonde’ groepen kinderen weergegeven staan. De
meeste gebruikers zullen daar, denk ik, verder weinig mee doen, omdat het voor hen beperkte
klinische relevantie heeft. Het zijn relatief kleine groepen kinderen en verschillende ziektebeelden
zijn samengevoegd. Dus tenzij mensen specifiek geïnteresseerd zijn in testprestaties van kinderen
met bijv. epilepsie, leukemie, hersentumoren en/of aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel…
Volledige normering herkenningsgeheugen?
Op de SKNPNN-website lees ik dat deze 2020-handleiding de ‘volledige normering van de drie versies
van het herkenningsgeheugen, voor gezonde kinderen en enkele specifieke groepen kinderen’ bevat.
Een ‘volledige normering’ (geen half werk dus ), dat klinkt veelbelovend. Ik zag in eerste instantie in
de nieuwste editie echter vooral recognitiestatistieken (gemiddelden, sd’s en percentages) en miste
nog steeds een recognitienormering, hoewel op verschillende plekken woorden als ‘normen’ en
‘genormeerd’ worden gebruikt. Bij ‘normering’ verwachtte ik m.b.t. een test naast statistieken ook
normtabellen of formules waarin aan de hand van ruwe scores uiteindelijk een
genormeerde/gestandaardiseerde scoremaat kan worden verkregen, zoals een decielscore of Tscore, waarin de prestatie wordt afgezet tegen een normgroep (liefst ook voorzien van een
classificatie). Na het doorzoeken van de handleidingen (2008: blz. 39 en 2020: blz. 43) vond ik in
beide edities Figuur 1 met ‘cumulatieve percentages’ (in de 2020-handleiding is dit wat
onopvallender in het TvN-artikel aanwezig). Deze kunnen volgens mij niet gelijkgesteld worden aan
‘percentielscores’ (in dat geval zou ik daarin dan de ‘volledige normering’ gevonden hebben?), maar
ik heb op basis van de cumulatieve percentages wel de marges kunnen bepalen, waarbinnen de
percentielscores bij iedere herkenningsprestatie zich moeten bevinden. Deze staan echter niet in de
handleiding. Aan percentielscores zijn natuurlijk eenvoudig classificaties te koppelen.
Wat staat er dan wel in de handleiding waar ‘iets’ uit afgeleid kan worden over hoe de
herkenningsprestatie te interpreteren is? Op blz. 47 in het originele TvN-artikel (blz. 44 in de 2020handleiding) staat:
'De belangrijkste bevinding in het huidige onderzoek was dat 89% van de kinderen goed scoorde
(herkenningsscore ≥ 28).' (...) 'Bij de 11% van de kinderen die slecht presteerden (herkenningsscore ≤
27) waren bijna alle reproductiescores indicatief voor opslagproblemen.'
Hier lijkt te worden uitgegaan van een tweedeling, waarbij herkenningsscores van 28, 29 en 30 'goed'
zouden zijn en scores van 27 en lager 'slecht', hoewel ik me kan voorstellen dat dit niet bedoeld is als
formele classificatieterminologie. Een gebruikelijke categorie 'gemiddeld' en een onderbouwing van
het gekozen omslagpunt ontbreken.
Voor de genoemde percentages wordt verwezen naar Figuur 1 in het artikel (in de handleiding), waar
echter afwijkende percentages staan: geen 89% maar 86,7% haalt een herkenningsscore van ≥ 28
(opgetelde percentages 57,8 +18,9+10=86,7% of trek het cumulatieve percentage bij score 27
(13,3%) af van het cumulatieve percentage bij score 30 (100%); 100-13,3=86,7%). Bovendien haalt
volgens Figuur 1 geen 11% maar 13,3% een herkenningsscore van ≤ 27 (zie cumulatief percentage bij
score 27 in Figuur 1). Ik zou er zelf ook niet voor kiezen om een herkenningsscore van 28 'goed' te
noemen, terwijl ruim driekwart van de kinderen in de steekproef (76,7%) beter presteert en het kind
met deze score dus tot het laagste kwart behoort.
4e druk (2020) bevat aantal slordigheidsfouten
Ik vond in de 2020-handeiding allerlei fouten, die ik uiteraard aan de testauteur heb doorgeven en
waarna een erratum naar de gebruikers volgde. Hierin werd een deel van de gemelde fouten
gecorrigeerd.
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Zo trof ik vooral allerlei fouten aan in de rekenvoorbeelden op blz. 54-55 van de 2020-handleiding.
Het rekenen met de formules vraagt van gebruikers op deze test best wat zorgvuldigheid en dan is
het wel fijn als rekenvoorbeelden de gebruiker geruststellen dat ze het goed doen. Nu gaf het
verwarring en stonden deze pagina’s vol met slordigheidsfouten. Scores van ‘kind A’ werden tot 5x
toe onder ‘kind B’ weergegeven, waardoor een deel van de decielscores bij kind B ook niet correct
waren. Verder waren (delen van) cursieve tekstkopjes weggevallen waardoor de betekenis van
weergegeven losse getallen of formules niet meer helder was. In de 2008-handleiding stond het
allemaal foutloos. Ook wordt in de 2020-handleiding verwezen naar formules op pagina’s waar die
formules hebben plaatsgemaakt voor het Engelstalige artikel, nu de paginanummering is veranderd
door de uitbreiding van de handleiding. De indruk ontstaat dat de 4e druk wat te gehaast is
uitgebracht en de ‘final check’ erbij ingeschoten is, een indruk die ook wordt bevestigd door een
aantal taalfoutjes.
Verder trof ik verschillen aan tussen wat de handleidingtabel aan statistieken vermeldt en wat het
TvN-artikel (2009) over het herkenningsgeheugen (eveneens opgenomen in de handleiding)
vermeldt. Ik vermoed dat de verschillen door afrondingen verklaard kunnen worden en het geen
fouten betreft, maar het gaf aanvankelijk enige verwarring bij mij en enkele collega’s (29,10 vs. 29,14
/ 0,60 (1,00) vs. 0,63 (1,04) en 0,20 (0,60) vs. 0,22 (0,58). Zie hieronder de betreffende tabellen met
de genoemde verschillen. Tenzij de gegevens gesynchroniseerd worden, zou het verwarring
voorkomen als benoemd wordt of de data in de artikeltabel inderdaad beschouwd kunnen worden
als afrondingen (en dus iets minder exacte gegevens) van de exactere handleidingtabel.
Artikel TvN (handleiding 2020, onderaan blz. 42):

Tabel 1, blz. 57 (handleiding, 2020):

Het recognitieonderzoek is sowieso van recentere datum dan de originele ≤1999-steekproef (n=225)
en betreft dus andere en minder kinderen (n=90 gezonde kinderen en opgeteld n=83 kinderen uit de
verschillende klinische groepen). Over het jaartal van het recognitieonderzoek staan tegenstrijdige
berichten vermeld. In de 2020-handleiding wordt op blz. 8 onderaan gezegd dat de recognitieversies
in 2008 zijn ontwikkeld en genormeerd, maar in de 2008-handleiding staat op blz. 43 ‘de nu
verkregen scores (2007)’. Ook blz. 39 van de 2008-handleiding vermeldt bovenaan de ‘Aanvullende
normering 2007 t.b.v. recognitie’. In welk jaar vond dit aanvullende recognitieonderzoek nu plaats?
Verder (wellicht hiermee samenhangend) is het jaartal van de masterthese van Tessa Kok (co-auteur
van het TvN-artikel) tussen de 2008-handleiding en de nieuwste 2020-editie van 2007 naar 2008
veranderd. Eigenlijk is het bovenstaande 2007/2008-punt helemaal niet zo belangrijk. Maar het lijkt
te passen binnen een beeld van een wat bredere onzorgvuldigheid, wat juist bij een test met zoveel
statistiek en cijferwerk wel een voorwaarde is om te mogen vertrouwen op de accuraatheid van de
gepresenteerde data.
In het TvN-artikel (2009) staat verder: ‘Deze normkinderen werden in zes leeftijdsgroepen ingedeeld
van respectievelijk zes, zeven, acht, negen, tien en elf jaar en ouder.’ Echter, in Tabel 2 in dat artikel,
met o.a. een uitsplitsing naar leeftijd, staan voor alle leeftijdsjaren van 6 t/m 10 jaar aparte regels
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met statistieken en volgt erna een >11-regel, wat dan in feite op 12-jarigen zou neerkomen en 11jarigen lijkt over te slaan. Moet dit een ≥11 zijn of zitten er in deze herkenningsnormgroep geen 11jarigen?
Inconsistente classificatie van decielscores
De auteur kiest er bewust voor om geen overzicht op te nemen met de classificatie van scores (blz.
55: ‘Opmerking: Er bereiken ons regelmatig vragen over de betekenis cq. waardering van
decielscores. Dit is echter basale kennis uit het curriculum psychologie waar in deze handleiding niet
op kan worden ingegaan. Zie voor interpretatie ook de handboeken.’).
Ook in eerdere edities was deze tekst te lezen. Uit de vermeldingen bij de rekenvoorbeelden valt
echter op te maken hoe zij de meeste decielscores noemt. Echter, hierin vallen inconsistenties op: op
blz. 49-52 wordt een decielscore 1 overal ‘zeer laag’ genoemd (ben ik het mee eens), maar onderaan
blz. 54 wordt een decielscore van 1 in een rekenvoorbeeld ineens ‘laag’ genoemd (deze
inconsistentie is in het erratum ‘dec. 2020’ blijven staan). In de vorige handleidingversie werden de
uiterste decielen 1 en 10 als ‘zeer slecht’ en ‘zeer goed’ geclassificeerd, wat in de 2020-editie dus
(vrijwel) overal is aangepast naar de neutralere bewoordingen ‘zeer laag’ en ‘zeer hoog’. Op blz. 53 is
de oude normatieve classificatie, vermoedelijk per abuis, nog blijven staan.
Genormeerd t/m 12 jaar met gebruiksadvies tot 16 jaar?
Hoewel deze versie van de 15-WT genormeerd is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, staat in de
handleiding e.e.a. over de toepasbaarheid van deze testversie bij kinderen ouder dan 12 jaar. Kingma
adviseert pas vanaf 16 jaar de volwassenversie (‘bloem’) te gebruiken. In de leeftijdsjaren 12-15 jaar
zouden de testprestaties wel iets oplopen, maar blijkbaar niet noemenswaardig genoeg om de test
niet meer te kunnen gebruiken. Ook hier lezen we alleen wat globale conclusies die op basis van
referenties getrokken zijn, maar niet alles is transparant en toetsbaar. Wat mij betreft horen deze
onderzoeksdata uit die referenties in deze 15-WT handleiding zelf opgenomen te worden, nu er
belangrijke klinische conclusies en adviezen op gebaseerd worden. Toen ik deze publicaties opzocht,
bleek niet alles vindbaar (en dus niet wetenschappelijk toetsbaar), zoals de genoemde masterthese
van T.B. (Tessa) Kok. Veel van de andere publicaties gaan niet over de onderhavige 15-WT, maar over
buitenlandse tests, waardoor voorzichtigheid geboden is met conclusies t.a.v. de kinderversie van de
Nederlandse 15-WT.
Voor 13-jarigen snap ik het advies om de kinderversie aan te houden goed, omdat dit al jarenlang
een soort ‘gat’ is tussen de verschillende Nederlandse normeringen; de kinderversie is genormeerd
t/m 12 jaar en de ‘bloem’-versie voor adolescenten en volwassenen is genormeerd vanaf 14 jaar. Ik
ben benieuwd wat de reden is om te adviseren om ook bij 14 en 15-jarigen nog de kinderversie te
adviseren, nu er vanaf 14 jaar gewoon normen voor die leeftijd bestaan, die bovendien recenter zijn.
Bij mijn weten is de meest recente 14+ versie die van prof. dr. Schmand en collega’s uit 2012, die een
pdf-handleiding en Excel-scoreprogramma via de NIP-site publiekelijk beschikbaar hebben gesteld.
De 15-WT handleiding (2020) raadt aan om voor klinisch gebruik de ‘bloem’-versie in principe pas
vanaf 16 jaar te gebruiken, maar motiveert niet waarom. Dat de 2012-versie al genormeerd is vanaf
14 jaar en waarom dit niet gevolgd wordt, blijft onbenoemd, hoewel daar mogelijk goede redenen
voor zijn. Ik kies bij jongeren vanaf 14 jaar dus vooralsnog voor de ‘bloem’-versie met 2012-normen
in het bijbehorende Excel-scoreprogramma van Schmand en collega’s. Bij 13-jarigen kies ik
veiligheidshalve vaak voor de kinderversie, waarbij je dan gevoelsmatig denkt: ‘Liever iets te soepel
dan iets te streng gescoord, dus liever vergelijken met een 12-jarige dan met een 14-jarige’. Maar let
wel, bij het invullen van de leeftijd in de formules voor het berekenen van de reproductiescores,
staat onderaan blz. 55 (en op het erratum van blz. 54/55): ‘* n.b. voor 11 en 12 jarigen ook 10
invullen!’ Dat wil niet zeggen dat een kind van 11/12 dan met 10-jarigen wordt vergeleken, maar er is
in die leeftijdsgroep blijkbaar geen noemenswaardig prestatieverschil, waardoor het onterecht zou
zijn de hogere leeftijd mee te nemen in de formules en daardoor onbedoeld de lat hoger te leggen
voor kinderen die hetzelfde kunnen. Ik concludeer wel dat als ik volgens deze handleiding bij 1515

jarigen nog de kinderversie zou moeten afnemen, ik dan dus in feite scoor met een
vergelijkingsgroep van 10 t/m 12-jarigen.
Technologie lijkt telkens wat achter te lopen / ingesproken woordenlijsten schrappen?
Wat betreft de geluidsdrager met woordenreeksen loopt deze test in technologisch opzicht telkens
wat achter op de praktijk. T/m de 2008-handleiding werd nog gesproken over een ‘cassettebandje’
en ‘cassetterecorder’ en in 2020 zit er een cd bij, terwijl vrijwel niemand meer actief een cd-speler
gebruikt (al helemaal niet op de werkplek). Ook laptops zijn zelden nog met een disc drive uitgerust,
zelfs de dvd is al jaren op z’n retour. Waarom geen meegeleverde usb-stick of een download-link,
waar men de audiobestanden in hoge kwaliteit (flac- of wav-formaat, evt. mp3’s met een bitrate van
≥320 kbps) kan downloaden? Ik ken persoonlijk geen collega’s die de cd gebruiken, iedereen leest de
woordenlijsten zelf ‘live’ voor. Enkele collega’s zullen misschien de cd hebben ‘geript’ naar mp3formaat, waarbij de gekozen ‘bitrate’ dan weer van invloed is op de kwaliteit van het audiobestand
en hoe ingeblikt het voor het kind klinkt. En dat staat dan nog weer los van de kwaliteit van de
luidspreker van de telefoon, laptop of tablet via welke de meeste mensen het dan waarschijnlijk
zullen afspelen, onvergelijkbaar met de kwaliteit van goede maar doorgaans onbeschikbare boxen in
een testsituatie. Hoewel de beschikbare audio-opname dus een gestandaardiseerde afname lijkt te
borgen, zal er variatie zijn in afspeelwijze, afspeelkwaliteit, ingesteld volume e.d. E.e.a. kan directe
invloed hebben op de verstaanbaarheid en dus op de testprestatie van het kind.
Voor mij speelt ook mee dat er voor de recognitielijst geen ingesproken audio-fragment bestaat. Hier
moet de onderzoeker sowieso zelf voorlezen, wat dus een andere stem betreft dan de stem die de te
onthouden woordenlijsten voorlas. Ook hiervoor mis ik trouwens een motivering in de handleiding
(blz. 19). Is het een bewuste keuze geweest deze niet alsnog in te spreken, ook al werd de
recognitieconditie pas later ontwikkeld? Omdat accenten, stemvolume e.d. kunnen wisselen tussen
personen en een stem in de kamer sowieso anders ‘gedragen’ wordt dan een afgespeelde stem door
een luidsprekertje, kan ik me voorstellen dat het een onwenselijke inconsistentie is dat de in te
prenten woorden door iemand anders uitgesproken worden dan de recognitielijst. Ik moet bijv.
denken aan collega’s die dan de recognitielijst ineens met een Limburgs, Achterhoeks, Amsterdams,
Rotterdams of Haags accent voorlezen, wat niet te vergelijken is met het accent op de cd. Het is
wellicht iets lastiger om een woord te herkennen als iemand anders het (anders) uitspreekt. Juist bij
geheugen is ook de context belangrijk. De cd bevat een vrouwenstem en ik ben een man. Alleen dat
zou wellicht al uit kunnen maken. De recognitienormgroep bestaat ook al uit andere kinderen dan de
(directe en uitgestelde) reproductienormgroep (n=90 rond 2007/2008 vs. n=225 in ≤1999), dus ik
houd dan de rest het liefst zo constant mogelijk, om de recognitiescore nog enigszins vergelijkbaar te
houden met de reproductiescores.
Het idee achter de cd vind ik overigens waardevol, het streven naar gestandaardiseerde afname. Ik
lees niets in de handleiding over onderzoek dat laat zien of het werkelijk uitmaakt of de
audiofragmenten worden afgespeeld, vergeleken met ‘live’ voorgelezen woordenlijsten door de
onderzoeker zelf. Bij WISC-V Cijferreeksen en Cijfers en Letters Nazeggen leest de onderzoeker ook
gewoon zelf voor en ik heb nog nooit iets vernomen over een aanwezige onderzoekersfactor in dit
kader.
Alles overwegend, zou ik die hele ingesproken woordenlijsten weglaten (los van de gegevensdrager
waarop ze worden verstrekt), tenzij er onderzoek is dat laat zien dat het wezenlijk uitmaakt wie de
woordenlijst voorleest. De audiofragmenten geven een illusie van gestandaardiseerde afname, maar
in de praktijk is er een eerder beschreven niet-controleerbare variatie in de presentatiecondities. De
handleiding bevat al instructies over het voorleestempo, een toevoeging van instructie om duidelijk
verstaanbaar en goed gearticuleerd te spreken, ligt voor de hand. De woordenlijsten op de cd zijn
verder vrij monotoon en neutraal (lees: saai met beperkte variatie in intonatie) ingesproken. Ik kan
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me voorstellen dat dit een bewuste keuze is, een opmerking daarover in de handleiding is dan
relevant. Wie weet kunnen audiofragmenten dan ter illustratie behouden blijven voor de gebruikers?
Wie ‘mogen’ de 15-WT gebruiken?
Op de website van SKNPNN en in de handleiding valt te lezen dat deze versie van de 15-WT bedoeld
is voor gebruik door GZ-psychologen met ervaring in de kinderneuropsychologie. Dat lijkt me wat
streng en overdreven, nu veel niet-BIG-geregistreerde orthopedagogen en psychologen prima in
staat zijn op verantwoorde wijze een 15-WT af te nemen, te scoren en ook te interpreteren. Ik vind
dat het in de handleiding te veel als een exclusief en specialistisch product voor experts wordt
beschouwd. Natuurlijk haalt een ervaren specialist meer uit een test dan iemand die minder ervaren
is, maar dat geldt ook voor een WISC-afname, die vaker niet dan wel door GZ-psychologen wordt
gedaan. Tijdens klinische diagnostiekstages van masterstudenten is het wat mij betreft gangbaar dat
deze opleidelingen o.a. intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek leren doen, incl. een 15-WT.
En uiteraard werken ze onder supervisie. Van afgestudeerde collega’s met minder expertise mag
verwacht worden dat ze hiervoor ook literatuur raadplegen (incl. de testhandleiding), supervisie of
intervisie volgen en ook de beperkingen van hun bekwaamheid kennen en binnen die grenzen
opereren.
Plek van de 15-WT in de testbatterij
De handleiding geeft adviezen over het moment binnen ene breder testonderzoek, waarop de 15-WT
moet worden afgenomen (2020-handleiding, blz. 21):
‘Evenmin moet de 15-WT als eerste test van een onderzoek worden afgenomen, als het kind nog moet
wennen aan de onderzoekssituatie en aan de proefleider. Kinderen met weinig zelfvertrouwen of
verlegen kinderen moeten alle woorden durven te zeggen die ze denken te weten, ook als ze twijfelen
of bang zijn om fouten te maken. Wij nemen de 15-WT daarom niet in het begin van een onderzoek af
maar pas na enkele taken die voor de meeste kinderen zonder problemen verlopen.’
Dit gemotiveerde advies is begrijpelijk, hoewel het de vraag is of uit onderzoek zou blijken dat het
uitmaakt. Ik zou de 15-WT zeker niet richting het einde van een NPO afnemen, nog even los van
praktische overwegingen t.a.v. de dan nog te overbruggen retentieperiode van 20-30 minuten,
voordat je de uitgestelde condities kunt afnemen. Dan zouden bijv. vermoeidheid en motivatie een
rol kunnen spelen. Ik heb er minder moeite mee om de 15-WT als eerste of tweede test af te nemen.
Ik denk dat de door de testauteur genoemde argumenten door veel testauteurs genoemd zouden
kunnen worden, iedereen wil natuurlijk het liefst dat hun test op de ideale plek in de batterij zit. Je
moet ergens mee beginnen. Ik neem aan dat bij de kinderen in de normeringsonderzoeken
uitsluitend de 15-WT is afgenomen, dus zij hadden ook niet de context van enkele voorafgaande
taken. Bovendien mag verondersteld worden dat collega’s tijdens een psychodiagnostisch onderzoek
niet direct met de eerste taak beginnen zodra het kind zit, maar eerst even kennismaken, contact
leggen en het spreekwoordelijke ijs breken, voordat er gewerkt gaat worden.
Onderbouwing van adviezen over invulling retentiefase?
Ik ben benieuwd wat er bekend is over de invloed van potentieel interfererende taken tijdens de
‘pauze’ (retentiefase) van de 15-WT. Ik zou daar graag meer over teruglezen in de handleiding. Op
blz. 18 staat: ‘Na de laatste serie worden ± 25 minuten (min. 20, max. 30 min.) opgevuld met nonverbale tests zoals bijvoorbeeld de Beery VMI, Bourdon-Vos, blokpatronen of motoriek tests,
eventueel aangevuld met een tekening.’ En op blz. 21: ‘In de wachttijd tot de uitgestelde reproductie
moeten geen verbale taken worden afgenomen maar moet ook geen gesprek worden gevoerd. In
deze wachttijd dienen non-verbale taken maar geen andere (werk)geheugentaken te worden
ingepland.’
Gevoelsmatig heel logisch om tijdens de 15-WT retentiefase geen WISC-V Cijferreeksen of Cijfers en
Letters Nazeggen te gaan doen, bij een gesprekje zou ik me al minder zorgen maken. De
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achterliggende gedachte bij deze richtlijnen zal zijn dat je geen taken wilt doen die interfereren met
het behoud van de (hopelijk) opgeslagen informatie. En ik zou denken dat je ook niets wilt doen dat
stress of emoties oproept, factoren die het geheugen kunnen beïnvloeden. Dus in de retentiefase
van de Rey Complexe Figure Test ga je geen Beery VMI doen en het kind verwarren met allerlei
andere geometrische figuren (of vragen waarom er eigenlijk geen contact meer is met de biologische
vader of waarmee het ook alweer op school wordt gepest). Maar zijn dat vooral intuïtieve
beslissingen (gezond verstand) of wordt dit ook echt door onderzoek bevestigd?
Tip: maak audio-opname bij snelle kinderen
Nog een tip voor de gebruiker, die in de handleiding als suggestie zou kunnen worden toegevoegd
(denk wel aan het vooraf verkrijgen van de relevante vereiste toestemming): ik maak vaak een audioopname tijdens deze testafname, omdat kinderen soms ontzettend snel woorden kunnen opnoemen
en het daarbij incidenteel niet lukt om ze ‘bij te houden’ met schrijven. Meestal lukt het prima en kan
de opname direct erna in bijzijn van het kind alweer gewist worden. Maar incidenteel kan het uw
redding zijn, als (meestal) de jongere een hoog tempo heeft.
Aanbevelingen
Voor een volgende druk/editie lijken mij onderstaande adviezen van belang:
1. Hernormeringsonderzoek, zodat er weer recente normen zijn die een lange tijd mee kunnen
gaan en de reproductie- en herkenningsnormen gebaseerd zijn op dezelfde steekproef. Dan
hoeven we niet te veronderstellen dat ze nog actueel zijn, maar zijn ze dat gewoon en is iedere
discussie daarover gedoofd.
2. Zonder dat dit een keurslijf hoeft te zijn (er bestaan van allerlei scorematen verschillende
indelingen) zou een classificatie-indeling van de decielscores en de recognitieprestatie fijn zijn
voor de gebruiker. Omdat er zoveel verschillende indelingen bestaan, kan dan in ieder geval een
indeling gekozen worden die volgens de ervaren auteur verantwoord en gangbaar is, zonder deze
als absoluut te presenteren. Mijn voorstel m.b.t. de decielscores en percentielscores wordt
hieronder weergegeven. Omdat percentielscores wat verfijnder zijn dan decielscores, kunnen er
bij omrekening tussen decielscores en percentielscores kleine verschillen ontstaan (zo zit je in het
1e deciel bij de laagste 10%, terwijl de classificatie ‘zeer laag’ bij percentielen gereserveerd wordt
voor de laagste 5%.)
Decielscores
(reproductie)
1
2
3
4-7
8
9
10

Classificatie
Scores
zeer laag
Laag
benedengemiddeld
Gemiddeld
Bovengemiddeld
Hoog
zeer hoog

Percentielscores
(uitgestelde recognitie)
<5
5-14
15-24
25-75
76-85
86-95
>95

3. Het zou redelijk zijn als klanten die eerdere edities van de handleiding hebben aangeschaft een
sterk gereduceerd tarief betalen (kostprijs) voor een toekomstige nieuwe/herziene druk, zeker
nu het deels ook om correcties t.a.v. de eerdere druk gaat en de grote kern van de handleiding,
test en normering waarschijnlijk onveranderd is gebleven. Ik vond het al onredelijk dat wij als
eigenaar van de 2008-versie nu opnieuw het volledige bedrag moesten betalen voor een nieuwe
handleiding die minder nieuw bleek dan gehoopt.
4. Alle genoemde en aan de testauteur doorgegeven fouten en inconsistenties corrigeren en de
ontbrekende relevante gegevens (bijv. wanneer het normeringsonderzoek plaatsvond)
toevoegen. Met de aanpassingen (speelde al bij het erratum ‘dec. 2020’, waarbij blz. 54-55 naar
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

1 pagina teruggebracht zijn) een extra check op verwijzingen naar paginanummers, nu in de
2020-versie ook veel verwijzingen nog gebaseerd waren op de 2008-paginanummering.
Laat de ingesproken woordenlijsten als afnamestandaard los, tenzij er onderzoek is dat aantoont
dat er een noemenswaardige onderzoekersfactor bestaat. Geluidsfragmenten kunnen illustratief
zijn voor de onderzoeker en in de voorbereiding helpen de lijst op gestandaardiseerde wijze te
laten oplezen door de onderzoeker. Stel deze voorbeeldfragmenten bij voorkeur als downloadlink voor gebruikers beschikbaar (of evt. op usb meeleveren bij bestelling). Indien wordt
vastgehouden aan afname via audiofragmenten, spreek dan ook de recognitieconditie in met
dezelfde stem (hoewel die nu veel ouder is) of overweeg alles opnieuw in te spreken door
dezelfde persoon (zo gelijk mogelijk aan de oorspronkelijke opname).
Bied de 15-WT ter beoordeling aan de COTAN aan: de test is te belangrijk voor ons veld om
buiten dit onafhankelijke kwaliteitstoetsingskader te houden.
Explicietere onderbouwing toevoegen van de adviezen over wat er in de 20-30 minuten tussen
de 5e serie en de uitgestelde reproductie wel en niet gedaan mag worden.
Voor de interpretatie wordt nu in de handleiding verwezen naar vakliteratuur, bijv. op blz. 10.
Voor gebruikers is het waardevol als relevante informatie hierover ook in de handleiding zelf
beschikbaar is.
De handleiding verwijst op blz. 9 naar het opgenomen Engelstalige artikel voor meer info over
test-hertesteffecten, nu na een jaar bij de kinderoncologische populatie bleek dat kinderen zich
nog steeds woorden van de eerdere afname konden herinneren. In dat artikel gaat het vooral
over (verwaarloosbare) test-hertesteffecten na 3 maanden, waarbij werd hertest met een
parallelversie, dus niet tweemaal dezelfde woordenlijst. Ik ben benieuwd naar het advies over de
minimale test-hertesttermijnen, zowel wanneer dezelfde woordenlijst nogmaals wordt
afgenomen, als wanneer de onderzoeker een parallelversie wil doen vanwege bijzonderheden op
de eerste afname. Wellicht is het advies om bij hertest altijd een parallelversie te doen? Is er
voor beide scenario’s een bepaalde periode, waarna geen test-hertesteffecten meer worden
verwacht? Ook ben ik benieuwd naar de cijfers over de genoemde kinderen, die zich na een jaar
nog woorden konden herinneren. Hoeveel woorden wisten zij gemiddeld meer dan ‘first-timers’?
Bij een hertest worden kinderen niet meer ‘verrast’ met de uitgestelde reproductie na 20-30
minuten (tenzij ze dat weer vergeten zijn). Zou dit invloed hebben op hun pogingen om de
woorden in die tussenliggende tijd actief in het geheugen te houden?
Zet de masterthese van voormalig co-auteur T.B. Kok op de SKNPNN-website, zodat gebruikers
hiervan kennis kunnen nemen. Het is een belangrijke referentie in de handleiding, die online niet
vindbaar lijkt.
Evt. toevoegen van de suggestie voor gebruikers voor het maken van een audio-opname om de
reproductie bij te kunnen houden (zorg wel dat de toestemming goed geregeld is).
In bovenstaande recensie staan tussendoor nog een aantal vragen die ik ook veel van
supervisanten en cursisten ontvang. Mogelijk kan hierop worden ingegaan in een volgende druk.

Ik heb de meeste bovenstaande feedbackpunten op 24-01-2021 met de testauteur gedeeld (enkele
toegevoegde punten ontstonden bij het schrijven van deze recensie), om haar vooraf in de
gelegenheid te stellen te reageren. Ik kan immers dingen over het hoofd gezien hebben (bijv. de
jaartallen van het normeringsonderzoek) en ik zou het vervelend vinden als ik ten onrechte
concludeer dat gegevens in de handleiding ontbreken. Behalve het door SKNPNN toegezonden
erratum (op 10-02-2021 aan de testgebruikers verstuurd, gedateerd als ‘dec. 2020’) met begeleidend
schrijven, heb ik tot op heden geen inhoudelijke reactie van de testauteur ontvangen op de
hierboven genoemde opmerkingen en vragen t.a.v. de 15-WT. Ik wacht deze met belangstelling af,
zal haar ook informeren over deze recensie en ben bereid aanpassingen te doen als haar reactie
daarom vraagt. Het uiteindelijke doel is wat mij betreft om de handleiding verder te verbeteren,
zodat we nog lang ‘professioneel plezier’ mogen hebben van deze mooie test. Ondanks mijn kritische
kanttekeningen, eindig ik zoals ik begon: ik ben een enthousiaste gebruiker van dit waardevolle
instrument en kan het u van harte aanbevelen.
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Voor deze kinderversie van de 15-WT heb ik een Scorehulp ontwikkeld, een rekentool die
handmatige, tijdrovende en foutgevoelige scoring heeft geautomatiseerd, scores classificeert en in
een kopieerbare grafiek weergeeft. Ook worden hierin nog wat aanvullende statistieken vermeldt,
die in de handleiding ontbreken.
Op de website www.apollopraktlijk.nl treft u onder ‘Downloads’ enkele bestanden aan met allerlei
geheugentips voor kinderen, die afhankelijk van uw resultaten met de 15-WT en andere tests,
gecombineerd met het klinisch beeld en een goede (hetero-)anamnese, behulpzaam kunnen zijn bij
het verminderen van beperkingen. Ook mensen zonder geheugenproblemen passen de genoemde
strategieën vaak toe of kunnen er hun voordeel mee doen.
Utrecht, 03-05-20211
(update 19-05-2021)
Yaron Kaldenbach
GZ-psycholoog

1

De eerste versie van deze recensie dateert van 03-05-2021. Naderhand zijn nog tekstuele en inhoudelijke wijzigingen
aangebracht.
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