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1) Eendaagse zomercursussen
Intelligentiediagnostiek bij K&J
Op onderstaande data verzorg ik de ruim geaccrediteerde eendaagse cursus 'Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten'. Kijk
op de website voor testimonials en wie u zoal
voorgingen. Voor meer informatie kunt u de
Cursusbeschrijving lezen, incl. alle accreditaties (o.a. NIP K&J/ELP, NVO OG, SKJ). Ook de
WISC-V komt aan bod.
Data, locaties, prijs (€285,-)
- Donderdag 27 juli 2017 (Utrecht)
- Maandag 31 juli 2017 (Utrecht)
- Zaterdag 9 september 2017 (Breda)
Tijd: 9:30-17:00 uur. Inclusief luxe lunchbuffet.
De cursuslocatie in Utrecht zal op loopafstand
van Utrecht CS verzorgd worden.
De cursus in Breda vindt plaats in het Apollo
Hotel Breda City Centre aan het Stationsplein
(naast het NS-station). Onder de aangemelde
cursisten die betaald hebben, zal een gratis
hotelovernachting voor 2 personen (incl. ontbijt) verloot worden, zodat u kans maakt op
een ontspannen aanloop naar de cursus en de
vrijdag ervoor al naar Breda kunt komen. Desgewenst kunt u de voucher ook op een ander
moment inwisselen. De verloting vindt in de
loop van augustus plaats, onder de deelnemers die reeds hebben betaald.
Sinds 2006 heb ik deze cursus al meer dan 150
keer onder grote belangstelling en met posi-
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tieve evaluaties mogen verzorgen en verder
ontwikkeld. Voor de gereduceerde prijs van
€285,- kunt u zich nu aanmelden.

2) Update: WISC-III
Profielhypothesen 2017

Voordelen zomercursus
In de zomer is het vaak rustiger op ons werk;
cliënten zijn op vakantie en productienormen
worden lastiger gehaald. Zowel voor uzelf als
voor uw werkgever is dit daarom de ideale tijd
voor nascholing ‘buiten de spits’.
Incompany training / wordt ambassadeur en
neem zelf gratis deel
Bent u met meer dan enkelen, dan kan het
interessant zijn meer te informeren naar een
'in company' training. En wilt u zelf wat collega’s verzamelen zonder verantwoordelijkheid voor regelzaken als een locatie, beamer,
lunch en financiële afhandeling? Word dan
‘ambassadeur’! U draagt wat deelnemers aan
en bij minimaal 5 deelnemende collega’s
neemt u zelf gratis deel. Ik regel vervolgens
een locatie in de door u gewenste regio (of
het nu Zeeland, Groningen of Limburg is) en
stel de cursus open voor andere collega’s uit
het land.

3) Update: WISC-III Beslisboom
2017

In welke regio wilt u deze cursus volgen?
Veel cursusaanbieders beperken zich tot cursussen in de Randstad, wat erg onhandig is
voor collega’s die in een ander deel van het
land wonen. Laat gerust (vrijblijvend) weten in
welk deel van het land u een cursusdag wenst.
Bij voldoende interesse ga ik het regelen.
Meer informatie of aanmelden?
Mail ykaldenbach@hotmail.com. Houd de
website in de gaten onder 'Cursus' of meld u
na het lezen van de cursusbeschrijving en
algemene voorwaarden aan.
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Er een nieuwe update van de WISC-III Profielhypothesen (juni 2017). Klik op de link of
download deze via www.apollopraktijk.nl >
'WISC-III'. Wat is er veranderd? Er zijn nieuwe
hypothesen en scorecombinaties toegevoegd,
verder een aantal inhoudelijke en tekstuele
verbeteringen. Ook is er onderaan blz. 3 een
toelichting toegevoegd over het verschil tussen aandacht en concentratie. De termen
worden in ons vak bijna standaard in één
adem genoemd, maar wat is nou eigenlijk het
verschil? Lees hierover ook de blog van collega
Sanne Vink, die uitlegt waarom ADHD i.t.t.
autisme geen aandachtstekortstoornis is,
maar een concentratiestoornis.
Heeft u de Profielhypothesen al gedownload
tussen 14-24 juni? Kijk dan op de site onder
‘Nieuws’ en download de versie van 24 juni.
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De WISC-III Beslisboom 2017 vervangt de
2012-editie. Er waren enkele scenario's waarin
de vorige versie soms tot onduidelijkheid
leidde m.b.t. de keuze om op schaalniveau of
op factorniveau te analyseren. Er zijn enkele
voetnoten toegevoegd met belangrijke inhoudelijke informatie, die u naast een stappenplan ook algemene criteria verschaffen om te
beoordelen welk niveau van analyse het
meest informatief is. Verder is een pijl toegevoegd.
Download de nieuwe editie via de link, website of klik op onderstaande afbeelding.

ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

Ook de Engelstalige versie is geüpdate; de
WISC-III Decision Tree 2017. Deze wordt
vooral in het buitenland en door internationale studenten gebruikt.

6) Update: WPPSI-III Toelichting
voor Ouders 2017

4) Update: WISC-III Toelichting voor
Ouders 2017
De WISC-III Toelichting voor Ouders is een
document dat u kunt meegeven of mailen aan
ouders, verzorgers of evt. de jongere zelf, na
bespreking van het onderzoeksverslag in het
adviesgesprek. In deze toelichting wordt wat
meer uitleg gegeven over wat er nu eigenlijk
gemeten is en wat al die getallen in het rapport nu precies betekenen. Ook geschikt voor
leerkrachten en collega-hulpverleners. Zie het
als een soort gebruiksaanwijzing waardoor
men het WISC-III rapport beter kan begrijpen.
Met dank aan Femke van Aalst van De Bloeipraktijk in Nijmegen voor de foto van de
nieuwe WISC-III koffer.

5) Update: WISC-III Toelichting voor
Jeugd 2017
De WISC-III Toelichting voor Jeugd is de equivalent voor kinderen en jongeren, omdat het
belangrijk is dat kinderen en jongeren zelf ook
op hoofdlijnen snappen wat er uit het onderzoek gekomen is. In dit document is geprobeerd het taalgebruik simpel te houden. Het is
lastig om een exacte leeftijdsgrens te noemen
vanaf welke deze toelichting geschikt is, maar
(afhankelijk van het niveau) lijkt het sowieso
bruikbaar bij jongeren. Er zullen ook kinderen
vanaf ongeveer 10 jaar zijn, voor wie deze toelichting op hoofdlijnen te begrijpen is. Mogelijk zal voor hen de hoeveelheid tekst wat veel
zijn, maar daar kunnen de ouders of u een
begeleidende rol in spelen.
En wellicht werkt u met ouders voor wie deze
Toelichting voor Jeugd prettiger leest dan de
Toelichting voor Ouders?
Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2017-1

3

De WPPSI-III Toelichting voor Ouders is vergelijkbaar met de eerder genoemde WISC-III
Toelichting voor Ouders, maar dan voor de
WPPSI-III. Te downloaden via bovenstaande
link of op de website onder ‘Overige tests’.

7) WPPSI-III normen 2009 en 2010
Van de WPPSI-III bestaan eerdere normen uit
2009 en herziene normen uit 2010. Als u de
WPPSI-III reeds voor het verschijnen van de
herziene normering heeft aangeschaft, dan is
de kans groot dat de uitgever Pearson u de
herziene normering kosteloos heeft nagestuurd. Maar omdat het vervelend is als u niet
met de meest recente normen zou werken, is
het de moeite dit na te kijken.
Voorin de Afname- en scorehandleiding is aan
het jaartal en de druk te zien of u up to date
bent. U moet in ieder geval een recentere
versie hebben dan de eerste druk uit 2009.
Verder kunt u bijvoorbeeld op blz. 215 van de
handleiding kijken of in de tabeltitel achter
‘A.1’ de toevoeging ‘NL’ staat. Als er geen ‘NL’
staat, heeft u nog een oude versie. Verzoek
dan de uitgever om u de herziene normering
na te sturen. Van collega’s die u voorgingen,
begrijp ik dat ze deze kosteloos ontvingen.

Blz. 215 (2009, eerdere versie):

Blz. 215 (2010, meest recente versie):
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8) Discrepanties WISC-III IQ's: hoe
vaak komen verschillen voor?
Wilt u weten hoe vaak bepaalde verschillen
tussen WISC-III schaal- of factor-IQ's voorkomen? In een tabel van de uitgever kunt u dit
voor alle IQ-combinaties opzoeken. Kijk wel
goed hoe u deze cumulatieve tabel moet lezen
en verwar het niet met de bepaling of een
verschil significant (‘toevallig’) is. U ziet hierin
bijvoorbeeld dat een VIQ-PIQ verschil van 18
punten of meer voorkomt bij 20% van de kinderen uit de steekproef (0.20). En nog 1 op de
10 kinderen (0.10) had een PO-VS discrepantie
van minimaal 29 punten. Grote verschillen
komen dus vaak voor. Blijkbaar (en dat is ook
logisch) is het heel normaal om niet overal
even goed in te zijn. De meeste mensen hebben (relatief) sterke en minder sterke kanten.
Schrik dus niet van ieder disharmonisch profiel, want met de verschillende combinaties en
de frequentie van significantie, is de prevalentie van een disharmonisch profiel best groot.
En de meesten functioneren daar prima mee.
U vindt deze tabel onder
'Achtergrondinformatie' op de WISC-III
productpagina van de uitgever Pearson (of klik
op onderstaande afbeelding). De tabel heeft
betrekking op de meest recente WISC-III normering (handleiding 2005).

niveaus; een schaalniveau en een factor(WISC-III) of indexniveau (WAIS-III). In het TIQ
zaten de standaard subtests van de schalen,
de factoren/indices bevatten ook subtests die
geen rol speelden in het TIQ. Om die reden is
van oudsher, ook internationaal, altijd de
vuistregel gehanteerd dat je kijkt naar het
VIQ-PIQ verschil als je wilt bepalen of je het
TIQ mag interpreteren of dat je daar voorzichtiger mee moet zijn. Bij de WAIS-IV valt op dat
er nog maar één niveau is; er zijn vier indices
en geen gelaagdheid van schalen en factoren.
Bij de WISC-V en WPPSI-III (en de Engelse
WPPSI-IV) is dit ook zo.
Bij de WAIS-IV is het TIQ precies opgebouwd
uit de standaard subtests van de vier indices in
plaats van twee schalen. Dat betekent dat er
ook een veel grotere kans is dat er ‘ergens’
disharmonie in het profiel optreedt. Want bij
vier indices zijn er ineens 6 te toetsen combinaties in plaats van één (VIQ-PIQ). En dan is er
doorgaans bij klinische populaties vaak wel
minstens een enkel verschil ook significant. Als
we onze oude vuistregel zouden handhaven,
dan zou dit betekenen dat we bij de meeste
profielen moeten concluderen dat er een disharmonisch beeld is en we dus voorzichtig
moeten zijn met het TIQ (sommigen kiezen er
zelfs voor om het dan helemaal niet meer te
vermelden, dat zou ik persoonlijk nooit doen).
In de handleidingtabel B.1 valt ook op dat je,
afhankelijk van leeftijd, bij een significantieniveau van 0.05 al vanaf 9 (!) punten verschil
soms significantie bereikt. Mijns inziens wordt
het onderscheid tussen statistische significantie en klinische relevantie dan ineens veel relevanter*. Een verschil van VBI=107 en PRI=98
is dan blijkbaar niet 'toevallig' op bepaalde
leeftijden, maar ik lig er nog steeds niet wakker van en zou er ook niets voor voelen om
uitgebreid stil te staan bij dit verschil en te
benadrukken dat de ene set aan vaardigheden
beter ontwikkeld is dan de andere.
Mijn zorg is dat we bij de WAIS-IV het TIQ te
snel met het badwater weggooien terwijl het
dan nog best een betekenis heeft in het samenvatten van iemands capaciteiten.

9) WAIS-IV: TIQ niet interpreteren
bij disharmonisch profiel?
Jarenlang kenmerkten belangrijke Wechslertests zich door de gelaagde opbouw van twee
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In rapporten beschrijf ik profielen nu als 'gedeeltelijk', 'overwegend' of 'grotendeels'
(dis)harmonisch, waarbij ik het dan toelicht.
Ik ben nieuwsgierig hoe anderen in het veld
hiermee omgaan, nu de meeste collega’s op
de WAIS-IV zijn overgestapt. Mail mij gerust
welk criterium u hanteert om te bepalen of u
het TIQ nog 'mag' interpreteren. En wellicht
heb ik het niet in de handleidingen en whitepapers kunnen vinden maar staat het er wel?

a) Waarom vinden sommige mensen het
belangrijk om…? (handleiding)
b) Noem een paar redenen waarom mensen
het belangrijk vinden om…? (handleiding)
c) Noem een paar redenen waarom
sommige mensen het belangrijk vinden
om…? (antwoordformulier)

*) Overigens is het omgekeerde (statistisch
niet significant maar klinisch wèl relevant) ook
mogelijk; bij de WPPSI-III is er in sommige gevallen pas vanaf 20 punten sprake van een
significant verschil tussen twee IQ-scores (zie
tabel B.1 van de WPPSI-III handleiding).

10) WAIS-IV: item 11 Begrijpen
(foute formulering)
Nu we het toch over de WAIS-IV hebben: Bij
het afnemen van de WAIS-IV is mij opgevallen
dat vraag 11 van subtest Begrijpen in verschillende versies van de handleiding en het
antwoordformulier op verschillende manieren
geformuleerd staat. Ik heb zelf drie verschillende formuleringen aangetroffen (zie hieronder). Omdat het voor dit doel niet noodzakelijk is, vermeld ik de inhoud van dit item hier
nu niet, om te voorkomen dat testvragen onnodig ‘op straat’ komen te liggen en voor cliënten toegankelijk worden.
Hieronder de 3 ‘varianten’. Contact met de
testuitgever leert dat de onderste formulering
de juiste is (de onderstreping van ‘sommige’ is
van mij om het verschil te accentueren). De
formulering is met opzet aangepast om te
vermijden dat het lijkt alsof dit een algemeen
geaccepteerd standpunt is en cliënten hierover in discussie gaan. Pearson heeft aangegeven het in de handleiding te zullen aanpassen. Een erratum is bij mijn weten niet verschenen (helaas is het bij testuitgevers zelden
gebruik om fouten en andere aanpassingen
naar gebruikers te communiceren).
Advies: controleer uw WAIS-IV handleidingen
en informeer uw collega’s.
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11) WISC-III: Baditem Onvolledige
Tekeningen
Er zijn collega’s die twijfelen of het antwoord
in de WISC-III handleiding wel klopt, of dat het
ontbrekende deel bij item 16 van Onvolledige
Tekeningen ook aan de andere kant zou kunnen zitten en dan op de tekening niet zichtbaar zou zijn. Ik heb de vraag voorgelegd aan
een deskundige van badkamerspecialist
Baderie. Zij waren zo vriendelijk om een uitgebreide toelichting te geven op deze kwestie.
Lees hier hun antwoord.
Advies: houd op dit punt gewoon de handleiding aan.

12) Terminologie in IQ-rapporten
In onze verslagen gebruiken we allerlei termen
om iets te zeggen over de opbouw van intelligentieprofielen. De factoren in de WPPSI-III en
WAIS-IV hebben een nieuwe naam gekregen:
indexscores. Maar wat is nou het meervoud
van 'index'? Indices. ‘Museums’ (WISC-III) mag
dan weer wel, sorry… (‘musea’ is even prima).

Wat 'harmonisch' en 'harmonieus' betreft ligt
het iets genuanceerder; taalkundig mogen
beide, maar in handleidingen en vakliteratuur
wordt de term 'harmonisch' gebruikt, dus het
ligt voor de hand om hierbij aan te sluiten en
'harmonieus' te reserveren voor het beschrijven van onderlinge persoonlijke relaties.

13) De WISC-V: what to expect?
Het is al jaren gebruikelijk dat we in Nederland
achterlopen in testversies ten opzichte van
het Engelse taalgebied. Zo verscheen al in
1991 de WISC-III in Amerika (vandaar de verykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

ouderde telefoon) en volgden wij pas in 2002.
Een jaar later, in 2003, verscheen in Amerika
alweer de WISC-IV, die wij hebben overgeslagen. Verder werkt men in Amerika al sinds
2012 met de WPPSI-IV, wij hadden toen net
de WPPSI-III.

traal’ te beginnen met Onvolledige Tekeningen en nu wordt gestart met twee zware abstracte onderdelen, die voor bepaalde groepen confronterend kunnen zijn.

Najaar 2014 verscheen in Amerika de WISC-V.
De WISC-V-NL wordt volgens de uitgever eind
2017 verwacht (wellicht optimistisch, nu het
normeringsonderzoek nog in volle gang is?).
Online vindt u veel info over de Engelstalige
WISC-V, waaronder de indexstructuur (o.a.
http://wiscv.com/ en de Amerikaanse website
van Pearson m.b.t. de WISC-V). Helaas krijgen
wij een versie waarin een aantal onderdelen
zijn gesneuveld. Vooral het verlies van subtest
Informatie, die wel in de Engelstalige versie
zit, vind ik een grote aderlating. De reden is
mij niet bekend. Ook Plaatjes Concepten (vgl.
WPPSI-III) ontbreekt in de WISC-V-NL.
Subtests WISC-V-NL
1. Blokpatronen
2. Overeenkomsten
3. Matrix Redeneren
4. Cijferreeksen (voorwaarts-achterwaartssorteren)
5. Symbool Substitutie Coderen
6. Woordenschat
7. Gewichten
8. Figuur Samenstellen
9. Plaatjesreeksen
10. Symbool Zoeken
11. Cijfers en Letters Nazeggen
12. Figuur Zoeken
13. Begrijpen
14. Rekenen

Zoals u ziet, doet het erg aan de WAIS-IV denken, zowel de inhoud als huisstijl. Of de indexstructuur lijkt op WAIS-IV.
Ik betreur de subtest volgorde. Binnen de
WISC-III was het een bewuste keuze om ‘neu-
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Helaas geen WISC-V-NL Integrated…
Vanaf de WISC-IV hebben de Engelstalige versies een aanvullende 'Integrated'-procedure.
Dit is een klinisch waardevolle toevoeging
waarbij er aparte optionele en procesgeoriënteerde subtests zijn. Hiermee kun je op indicatie specifiek 'doortesten' bij bepaalde uitval.
Stel dat een kind op verbale taken geen goed
antwoord geeft, dan wil je graag weten of het
kind kennis/inzicht mist of dat het er niet in
slaagt het uit te leggen (is de kennis afwezig of
niet actief reproduceerbaar?). Daar zijn dan
multiple choice condities voor, waar het kind
dan bijv. kan kiezen uit 4 beschrijvingen van
potentiële woordbetekenissen of overeenkomsten. Bij Rekenen wordt gekeken of het
wèl lukt als het op papier staat en het kind
pen en papier mag gebruiken. Blokpatronen
kent een multiple choice variant, waarbij de
motoriek niet interfereert. En zo is er nog veel
meer om vakinhoudelijk van te smullen, waarbij de auteurs goed hebben begrepen dat het
niet zozeer om getalletjes draait, maar om het
ambacht van èchte diagnostiek; het willen
begrijpen van het kind en zijn mogelijkheden.
Dit is van belang voor een goede
sterkte/zwakte-analyse van een kind en het
opstellen van gerichte interventies. Lees een
Nederlandstalige recensie van enkele Amerikaanse WISC-IV 'bijbels', waarin deze Integrated-benadering nader wordt toegelicht. Of
kijk op de Amerikaanse Pearson-site voor
WISC-V Integrated info. De Amerikaanse
WISC-V heeft 21 subtests.
Helaas heeft de uitgever besloten voor de
Europese landen geen WISC-V Integrated op
de markt te brengen. Er zou minder markt
voor zijn, de kosten wegen dan niet op tegen
de baten, o.a. omdat de markt voor 'vervolginstrumenten' al behoorlijk vol zou zijn…

14) Hoe lang mogen we de WISC-III
nog blijven gebruiken?
Hoe lang kunnen we de WISC-III dan nog gebruiken, nadat de WISC-V is verschenen? De
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COTAN hanteert als uitgangspunt voor de beoordeling van normen dat deze na 15 jaar
verouderd zijn en na 20 jaar wegens veroudering niet meer bruikbaar. De COTAN gaat hierbij uit van het laatste jaartal waarin het normeringsonderzoek plaatsvond. Voor de WISCIII is dit 2004; deze normen werden gepubliceerd in de herziene handleiding uit 2005. In
2019 zal dus de opmerking ‘De normen zijn
verouderd’ worden toegevoegd aan de beoordeling van de normen. En in 2024 de opmerking ‘Wegens veroudering zijn de normen
niet meer bruikbaar’. Dan zal tevens de ‘voldoende’ voor normen worden aangepast naar
een ‘onvoldoende’. Maar het is natuurlijk bijzonder om de WISC-III nog tot 2024 te blijven
gebruiken, als je dan al een aantal jaren een
opvolger hebt (ervan uitgaande dat deze door
de COTAN positief wordt beoordeeld). Ik adviseer daarom om de WISC-III uiterlijk tot 2019
te blijven gebruiken, tenzij de nog onbekende
COTAN-beoordeling van de WISC-V reden
geeft om terughoudend te zijn met deze
nieuwe editie. Ik raad u aan om het COTANoordeel voor de WISC-V af te wachten voordat
u ‘overstapt’. U wilt immers eerst zeker weten
dat deze test verantwoord te gebruiken is. Los
van de algemene regels die de COTAN hanteert, kennen we allemaal de (enkele) gedateerde items in de WISC-III.

15) SON-R 2-8 volgt SON-R 2½-7 op
Maart 2017 verscheen de SON-R 2-8. Er zijn
aanpassingen doorgevoerd en belangrijk is
uiteraard de hernormering. Maar verder is ook
veel gelijk gebleven t.o.v. de eerdere SON-R
2½-7. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen en info over de nieuwe SON-R 2-8.

COTAN als ‘onvoldoende’ beoordeeld, hetgeen een probleem vormt voor het blijven
gebruiken van deze test. De oude normen zijn
immers niet meer bruikbaar en zullen naar
verwachting ook niet langer door indicatiecommissies worden toegestaan, maar de
nieuwe normen evenmin. Voor de motivatie
van deze voor deze test ongebruikelijke beoordeling (de tests van deze ervaren testauteur, voormalig COTAN-lid, worden doorgaans
vrijwel uitsluitend met ‘goed’ beoordeeld), zie
www.cotandocumentatie.nl, waar u o.a. leest:
Om tot actualisering te komen hebben de auteurs gebruik gemaakt van een Duitse
normgroep uit 2005. Door deze groep samen
te voegen met de Nederlandse groep uit 1993
ontstaat een groep die zij als normen voor
1999 opvatten ((1993+2005)/2). Vervolgens
corrigeren zij deze “gemiddelde”
normen voor een elfjarig Flynn-effect en beschouwen zij het resultaat als normen voor
2010. Deze werkwijze riep bij de COTAN de
principiële vraag op of het toegestaan is om
op basis van bepaalde assumpties normen te
schatten zonder daadwerkelijk gegevens te
verzamelen in het jaartal en bij de populatie
in het land waar de normen en de test gebruikt gaan worden, een werkwijze waarin ook
het COTAN Beoordelingssysteem niet voorziet.
Waarschijnlijk omdat er met zowel de oude als
de ‘nieuwe SON-R 2½-7 problemen waren, is
gekozen voor een geheel nieuwe hernormering, waarbij de test tevens enigszins geüpdate
is. De uitgever liet recentelijk weten dat de
SON-R 2-8 naar verwachting nog dit jaar aan
de COTAN wordt aangeboden (waarom niet
nu al?). Het kan dan volgens hen nog ca. 6
maanden duren tot het COTAN-oordeel.

Wat was er dan mis met de 2 ½-7 normen?
De normen van de SON-R 2½-7 zijn in 1998
gepubliceerd, maar zijn gebaseerd op in
1993/1994 verzamelde gegevens. In 2010
hebben de normen derhalve de COTAN-kwalificatie ‘de normen zijn verouderd’ gekregen
en medio 2014 is dit overgegaan in de kwalificatie ‘wegens veroudering zijn de normen niet
meer bruikbaar’. Om die reden zijn in februari
2013 de ‘normen 2010’ verschenen. Deze
nieuwe normgegevens zijn echter door de

Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2017-1

7

ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

16) Intelligentie in de DSM-5

Sinds 1 januari 2017 is de GGZ overgestapt op
de DSM-5. Wat is er eigenlijk veranderd op het
gebied van intelligentie? Binnen de DSM-IV-TR
classificeerden we aan de hand van exacte IQgrenzen. Een (T)IQ tussen 71-84 leidde volgens
de criteria altijd tot de classificatie 'Zwakbegaafdheid' en ook voor zwakzinnigheid gold de
hoogte van het IQ als enige criterium. Vanuit
psychometrisch perspectief viel er nogal wat
op aan te merken om een kind met een TIQ
van 84 (slechts één punt onder de statistische
grens van het statistische gemiddelde (m=100,
sd=15) al 'zwakbegaafd' te noemen.
Helaas is ‘zwakbegaafdheid’ in de DSM-5 gebleven (in de eerste DSM-5 versie ‘laagbegaafd’ genaamd, wat ik beter vond, ‘moeilijk
lerend’ was nog mooier geweest). En hoewel
het enkele IQ-criterium een tekortkoming
was, is het nu nóg erger: de DSM-5 heeft geen
diagnostische criteria meer voor zwakbegaafdheid maar zegt alleen in welke gevallen
(zonder IQ-grenzen) we het zouden moeten
classificeren. Linke boel dus, want vanaf nu
bepaalt een clinicus of hij/zij iemand zwakbegaafd vindt.
Met de komst van de DSM-5 zijn we gelukkig
verlost van de nare term ‘zwakzinnigheid’, die
we altijd weer moesten verantwoorden. De
gangbare term is nu 'verstandelijke beperking', die je in ernst kunt specificeren (licht,
matig, (zeer) ernstig). Je mag nu pas classificeren na een combinatie van gestandaardiseerd
meten (IQ) en klinische beoordeling van deficiënties in het adaptieve functioneren op een
aantal terreinen. Zowel op een test als 'in het
echt' (het adaptieve functioneren) moet
iemand voldoende uitvallen om van een
verstandelijke beperking te mogen spreken.
De DSM-5 stelt psychometrische en culturele
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eisen aan kwaliteitskenmerken van een
gedegen IQ-test en staat pas classificatie toe
bij scores van ongeveer twee sd’s (was één sd
in de DSM-IV-TR) onder het gemiddelde (grens
van IQ<85 verschuift nu naar IQ ≤ 70 ± 5). De 5
punten speling betreft de meetfoutenmarge.
In principe is de DSM-5 op dit punt vooruitgang: we mogen meer kijken naar het functioneren en er wordt geen absolute waarde
meer toegekend aan een exact getal. Nadeel is
wel dat je pas een IQ ≤75 mag classificeren,
terwijl in de praktijk iemand ook al boven de
75 forse beperkingen kan ervaren vanwege
zijn intellectuele niveau. Tenzij je dus ‘Zwakbegaafdheid’ classificeert, zonder IQ-criteria...
Wilt u nog iets uitgebreider weten wat er allemaal is veranderd ten opzichte van de DSMIV? Lees hier het whitepaper over de verstandelijke beperking in de DSM-5 of klik op de
afbeelding hieronder.

17) Aanvullende bezwaren tegen
online scoren van tests
In een eerdere nieuwsbrief (2013-1,
'computer-based assessment', punt 6) schreef
ik een stuk over mijn zorgen m.b.t. het gebruik
van tests en vragenlijsten, die we alleen nog
online kunnen scoren. Het ging daarbij onder
meer over het beroepsgeheim in relatie tot
het zonder toestemming verstrekken van vertrouwelijke cliëntgegevens (psychodiagnostische testbevindingen), gekoppeld aan tot individuen herleidbare persoonsgegevens (naam,
geboortedatum, testdatum, naam onderzoeker, school/groep, enz.) aan een uitgever met
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commerciële belangen, zonder dat u enig zicht
of garantie heeft op beveiliging, autorisatiebeleid (wie hebben er binnen de uitgever en
wellicht daarbuiten toegang tot de gegevens?)
en wat er met deze gegevens gebeurt, bewaartermijnen, enz.
Ook werd er ingegaan op verminderde transparantie van normgegevens en wat de Algemene Standaard Testgebruik (AST, NIP 2010)
hierover zegt. De RAKIT-2 werd als voorbeeld
genoemd. December 2014 verscheen, waarschijnlijk door de aanhoudende kritiek hierop,
een 'supplement handmatige scoring'. Dat is
fijn en tegelijkertijd is het ook jammer dat er
niet gekozen is voor een aan te schaffen
scoreprogramma, omdat de RAKIT-2 met dagnormen werkt en er hierdoor verschillen ontstaan tussen handmatige scoring en online
scoring bij exact dezelfde scores. Laten we
hopen dat Pearson alsnog een cd-rom of USBstick uitbrengt met de scoresoftware. Ik denk
dat dit ook een belangrijke reden is waarom
de RAKIT-2 er tot nu toe niet in slaagt om een
gangbaar alternatief voor de WISC-III te worden. Voor de testuitgever maakt het wellicht
minder uit, ze geven ook de WISC uit.
In gesprekken met collega's die ervoor kiezen
om tests met de beperking van uitsluitend
online scoring niet aan te schaffen, komen nog
aanvullende overwegingen naar voren:
Ook als je geen lid bent van een beroepsvereniging of niet in het bezit van een BIGregistratie, dan kan het zijn dat je hiermee in
strijd handelt met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Herinnert u zich nog het
Tweede Kamer debat dat werd gevoerd toen
in november 2014 bleek dat scholen
toetsprestaties van leerlingen zonder
toestemming van ouders deelden met
uitgevers van schoolboeken, en de uitspraak
over dit gedrag van het College Bescherming
Persoonsgegevens en de Kinderombudsman?

probleem nog veel groter. Alle activiteiten
kunnen worden gestaakt en ook de website
waar u uw test scoort, kan ineens uit de lucht
gaan. Uw aangeschafte test is dan ineens onbruikbaar en u bent afhankelijk van een partij
die het wil/mag overnemen. En dan zit u ineens met een aangeschafte vragenlijst/handleiding (bijv. de SCARED-NL) of testkoffer, waarmee u niets kunt zonder de website met normgegevens.
Voor gebruikers verdient het altijd de voorkeur een test te hebben die ze 'autonoom'
kunnen gebruiken en waarbij ze niet van een
derde partij afhankelijk blijven.
Ook kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn
door hacking, een storing bij de uitgever of
storing in internetverbinding bij uw instelling.
Als het scoreprogramma dan lokaal op uw
netwerk of een stand alone laptop staat, dan
zou er geen probleem zijn. Ook om deze redenen is het prettig als uitgevers bij hun test
gewoon een cd-rom (zoals bij de MMPI-A en
voorheen ook de NIO) of USB-stick (zoals bij
de SON-R en d2) leveren, zodat we onafhankelijk van derde partijen blijven en altijd zelf
alles in handen hebben (inclusief de database
met vertrouwelijke gegevens) om de test volledig te kunnen gebruiken. De recent verschenen SON-R 2-8 wordt geleverd met een USBstick in creditcardformaat.

In het buitenland is het overigens heel gebruikelijk dat bij tests een 'Scoring Assistant'
wordt geleverd (google er maar eens op of klik
hier); een cd-rom, USB-medium of een downloadbaar bestand waarmee u de test vanaf en
vooral binnen uw eigen netwerk kunt scoren.

Verder kan een testuitgever waarbij u nu online scoort worden overgenomen of fuseren
met een ander bedrijf, wat consequenties kan
hebben voor het te voeren beleid aangaande
aanbod, prijzen en omgang met ‘uw’ gegevens. Als een testuitgever failliet gaat, is het
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Nu zouden testuitgevers kunnen aanvoeren
dat een enkel online scorepunt zorgt voor up
to date normen waarin evt. fouten centraal
kunnen worden gecorrigeerd. Dat is inderdaad
een voordeel, maar kan prima ondervangen
worden door in een nieuwsbrief of centrale
mail naar alle bezitters van het scoreprogramma hiervan melding te maken, met een
link naar de update/'patch'. Of nog mooier: de
optie in het programma om te checken op
online updates, zoals de meeste programma’s
op onze computer dat hebben. Windows doet
het automatisch en de andere software heeft
een optie ‘op updates controleren’.
Het nieuwe scenario van online scoring lijkt
voor uitgevers commercieel erg aantrekkelijk,
maar wij blijven tot in lengte van dagen afhankelijk van een externe partij om een test te
kunnen gebruiken, ook als we over 15 jaar een
test nog voor onderzoeksdoeleinden willen
gebruiken of slechts een losse subtest willen
scoren. En als we iemand met meerdere
normgroepen willen vergelijken, is het tweemaal kassa…
De trend lijkt ingeslagen om volledig over te
gaan op online scoring (met als marketing
insteek dat we in een moderne online wereld
leven en het achterhaald is hoe we het nu
doen, maar… zorgvuldig met cliëntgegevens
omgaan is nooit ouderwets!). Ik denk dat dit
alleen te stoppen is als er veel druk vanuit het
veld komt en uitgevers merken dat wij dit als
klanten niet willen en zelf willen kunnen blijven beschikken over onze cliëntgegevens en
normgegevens, op papier of digitaal.

18) Waarde en beperkingen van IQtests bij hoogbegaafdheid
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Trappenburg, P. (2014). 'Een IQ-score heeft absoluut
waarde, maar geen absolute waarde'. Yaron Kaldenbach
over de waarde en de beperkingen van intelligentieonderzoek. Gifted@248, 2(1), 42-44.

Op de website zijn weer wat nieuwe publicaties gezet. Relevant voor deze Nieuwsbrief is
een interview over de waarde en beperkingen
van intelligentietests bij hoogbegaafdheid.

19) De Bourdon-Vos test aangestipt
Een veelgehoord bezwaar tegen de BourdonVos test (volgehouden aandacht stippentest)
is dat de onderzoeker een grote rol zou spelen
bij de uitkomsten van de test, vanwege het
handmatig registreren van de regeltijden.
Hierdoor zou dezelfde testprestatie bij afname
door verschillende onderzoekers tot verschillende uitkomsten leiden. Om te kijken of dit
bezwaar terecht is, werd een pilotstudie
(n=10) uitgevoerd, gevolgd door een groter
onderzoek (n=35). In dit artikel worden de
resultaten van dit praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek besproken. Het veelgehoorde bezwaar blijkt ongefundeerd. Er wordt
bij herhaling een zeer hoge mate van overeenstemming tussen de onderzoekers gevonden
(97-100%).
Voor meer informatie en kanttekeningen bij
deze test, leest u het artikel. Testuitgevers zijn
commerciële partijen, dus als u hernormering
belangrijk vindt (en dat vindt u ), stuur hen
gerust een verzoek hiertoe. Aanbod volgt
vraag…

ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

Heeft u interesse in de 15-WT Scorehulp? Klik
dan hier voor een bestand met meer informatie of kijk op de website onder 'Overige tests'.
Klik hieronder om via YouTube in minder dan
twee minuten een trailer te zien, waarin u
wordt rondgeleid door de 15-WT Scorehulp en
ziet welke mogelijkheden deze allemaal biedt.

Kaldenbach, Y. (2015). Het meten van volgehouden
selectieve aandacht bij kinderen en jongeren: welke rol
speelt de onderzoeker bij de uitkomsten van de
Bourdon-Vos test? GZ-PSYCHOLOGIE, 7(7), 8-12.

20) 15-Woorden Test Scorehulp
Van de 15-Woorden Test zijn veel verschillende test- en normversies beschikbaar. Voor
de 6-12 jaar leeftijd is de test en normering
vanuit het UMCG eigenlijk de enige die up to
date en psychometrisch gezond is. Gezien de
uitgebreide toepassing in het veld, is het wat
mij betreft van belang dat deze test ter beoordeling aan de COTAN wordt aangeboden of
de COTAN hiertoe zelf initiatief zou nemen.
Handmatig scoren blijkt bij deze test nogal
eens tot fouten te leiden en een tijdrovende
klus. Daarom is de 15-WT Scorehulp ontwikkeld. Hieronder een screenshot; een vertrouwde indruk voor gebruikers van de WISCIII Scorehulp.

21) YouTube kanaal Apollo Praktijk
Mei 2017 heeft Apollo Praktijk een YouTube
kanaal geopend. Hierop kunnen video’s worden bekeken, die u behulpzaam kunnen zijn
bij uw werk. Op dit moment zijn er enkele
ontspanningsoefeningen te vinden en de trailer van de Scorehulp voor de 15-Woorden
Test. Mocht u overigens ooit eerder via de
website eerder ontspanningsoefeningen hebben gedownload, dan is het goed te weten dat
deze bestanden vorige maand zijn aangepast;
de mp3-kwaliteit is verhoogd tot 320 kbps,
ruis is verwijderd, stiltes zijn soms verlengd of
ingekort en rondom de ademhaling zijn ook
tekstvolgordes aangepast. Prima toepasbaar
in uw behandelingen, op school of in de vrije
tijd.

Ontspanningsoefening Strand en Ademhaling
Geleide verbeeldingsoefening (7:46 minuten)
met aandacht voor ademregulatie, waarin het
kind aan de hand van een verhaal imaginair
wordt meegenomen naar een tropisch strand.
Deze oefening is geschikt voor alle leeftijden.

Apollo Praktijk Nieuwsbrief Intelligentie 2017-1

11

ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

Download hier de mp3 (18,1 MB) of luister via
YouTube (full HD 1080p).

nauw betrokken was bij de ontwikkeling van
de Nederlandse versies. Zij laat weten dat er
gewerkt wordt aan een oplossing en hierover
in contact staat met de uitgever.
Ik herinner me dat in het verleden bij tijdelijke
niet-leverbaarheid van formulieren voor andere tests, Pearson wel eens op haar site vermeldde dat het kopiëren tijdelijk was toegestaan, zolang de formulieren niet leverbaar
waren. Wat u met dit gegeven doet, is uiteraard geheel aan u… 

Ontspanningsoefening Spieren
Deze activerende oefening (10:14 minuten)
maakt gebruik van progressieve spierrelaxatie
volgens de Jacobson-methode, waarbij aan de
hand van leuke metaforen spiergroepen selectief worden aangespannen en ontspannen.
Download hier de mp3 (23,5 MB) of luister via
YouTube (full HD 1080p).

Hartelijke groet, ik wens u een mooie zomer!
Yaron Kaldenbach
______________________________________
Ontvangt u deze Nieuwsbrief nog niet? Meld u
gratis aan via ykaldenbach@hotmail.com.
Vergeet niet uw adreswijziging door te geven
als u van baan/provider verandert. Ook
afmelden kan via dit e-mailadres.
Het komt wel eens voor dat servers van
instellingen de Nieuwsbrief als mogelijke spam
aanmerken en niet doorlaten. Het kan daarom
handig zijn ook uw privémail aan te melden en
mijn mailadres toe te voegen aan uw veilige
lijst en contactpersonen.

Als de WISC-III Scorehulp 1.17 verschijnt, zal er
naar verwachting op het YouTube kanaal een
video tutorial voor deze Scorehulp worden
toegevoegd, zodat u kunt zien hoe de Scorehulp werkt.

22) Leverbaarheid KAIT & K-SNAP

Mailadressen waarop een foutmelding komt,
worden uit het adressenbestand verwijderd.
Vanwege het grote aantal geadresseerden,
duurt het een aantal dagen voordat iedereen
de Nieuwsbrief heeft ontvangen. Het kan dus
zijn dat uw collega deze al wel heeft
ontvangen en u nog niet.

Ik hoor al enkele jaren uit het veld dat er problemen zouden zijn rondom het kunnen bestellen van de KAIT (Kaufman Adolescent &
Adult Intelligence Test) en K-SNAP (Kaufman
Short Neuropsychological Assessment Procedure) bij testuitgever Pearson. Ten tijde van
het publiceren van deze Nieuwsbrief kunnen
noch de tests zelf, noch de testformulieren
worden besteld. Ik heb hierover contact gehad
met de testauteur Jacqueline Mulder, die
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