Apollo Praktijk
WPPSI-III

Symbool Zoeken - transparante scoresleutels Kaldenbach

Bij bestelling van een complete WPPSI-III set wordt voor subtest Symbool Zoeken een scoresleutel
meegeleverd, aan de hand waarvan u de ingevulde pagina’s van deze subtest kunt scoren. Een
aantal gebruikers blijkt deze scoresleutel minder prettig te vinden werken dan de ‘klassieke’
transparante sheets (de doorzichtige ‘mallen’), zoals u deze kent van veel andere tests en ook
allerlei vragenlijsten. Apollo Praktijk heeft transparante scoringssheets ontwikkeld, waarmee u
deze WPPSI-III subtest makkelijker en sneller kunt nakijken. Het betreft dus geen product van de
testuitgever en Pearson is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk
hiervoor. Om misverstanden te voorkomen, is gekozen voor een van de WPPSI-III ‘huisstijl’
afwijkende lay-out. Mocht Pearson in de toekomst besluiten soortgelijke sheets te gaan
ontwikkelen, dan zal dit aanbod van Apollo Praktijk mogelijk beëindigd worden, omdat het dan
niet langer in een behoefte uit het werkveld voorziet. Vooralsnog zijn deze transparante sheets een
hulpmiddel bij een door iemand anders ontwikkelde test. Deze transparante scoresleutels zijn
alleen bruikbaar wanneer u beschikt over de test (www.pearson-nl.com).
Op de volgende pagina ziet u een illustratie (kan afwijken van de werkelijke lay-out; er kunnen
geen rechten aan worden ontleend). Voordeel t.o.v. soortgelijke sheets van andere tests is dat u
door aanwezigheid van kruizen i.p.v. grijze/zwarte vakken bij de foute antwoorden eenvoudiger
kunt zien of een kind een fout heeft gemaakt of meerder antwoorden heeft aangestreept. Verder
zijn de vakken van het goede antwoord gekleurd weergegeven en ook voorzien van itemnummers,
wat de scoring vergemakkelijkt. Tenslotte zijn de vijf sheets zo bijgesneden van oorspronkelijk
A4-formaat, dat u in het responsboekje niet eerst de sheet hoeft te verplaatsen voordat u de hokjes
onderaan kunt invullen. Bovendien kunt u door het aangepaste formaat ook naast de items direct
een krul of kruisje zetten, zonder dat de sheet ‘in de weg zit’ omdat deze op bladvullend is.
De voordelen op een rij:
1. vertrouwde sleutels zoals bij andere tests
2. per pagina een aparte 'mal'
3. duidelijke markering van goede antwoorden
4. foute antwoorden blijven zichtbaar
5. items zijn genummerd
6. gekleurde sleutels van hoge kwaliteit
7. bijgesneden formaat waardoor notaties mogelijk
zijn zonder dat de sheet in de weg zit
Bestelprocedure:
1. Mail naar ykaldenbach@hotmail.com en vermeld hoeveel setjes u wilt bestellen. Vermeld het
volledige aflever- en factuuradres. De eerste set kost €30,-, de tweede €20,- en vanaf de derde
betaalt u slechts €15,- per set. Het betreft ‘all-in’ bedragen. Hierbij zijn de kosten van de
sheets zelf (enkele euro’s per stuk), de bedrukking en de ontwikkel-, administratie- en
portokosten inbegrepen.
2. U ontvangt een digitale pdf-factuur.
3. Na betaling worden de scoresleutels snel per post verzonden.
1 set (à 5 transparanten): €30,2 sets (à 5 transparanten): €50,-
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3 sets (à 5 transparanten): €65,4 sets (à 5 transparanten): €80,-
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