drs. Yaron Kaldenbach, gz-psycholoog

Mailabonnees:

Nieuwsbrief Intelligentie bij K&J
2017 - nummer 2 (juli)

Deze gratis Nieuwsbrief is voor vakgenoten die betrokken zijn bij intelligentiediagnostiek bij kinderen
en jongeren. U wordt praktijkgericht geïnformeerd over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Download de
Nieuwsbrief via apollopraktijk.nl > Nieuws. Verspreiding in ongewijzigde vorm is toegestaan.
Klik hier voor Aanmelden / Afmelden en de vorige Nieuwsbrief 2017-1 (juni)

In deze Nieuwsbrief…

1) WISC-III Scorehulp 1.17 is uit!
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De nieuwste editie van de WISC-III Scorehulp
is uit: de Scorehulp 1.17 is vanaf nu te downloaden op www.apollopraktijk.nl onder ‘WISCIII’. Naast de WISC-III, zijn ook de belangrijkste
andere IQ-tests erin verwerkt: de WAIS-III,
WAIS-IV, WNV, WPPSI-III, RAKIT-2, SON-R 2-8
(nieuw!), SON-R 6-40 en de KAIT. De wijzigingen zijn talrijker dan bij alle eerdere updates.
Er is veel toegevoegd aan nieuwe mogelijkheden en het gebruikersgemak is verder vergroot. Lees op werkblad 'Info' wat er allemaal
nieuw is in de ‘1.17’.
De Scorehulp is een gratis hulpmiddel bij intelligentieonderzoek, zonder reclame of andere addertjes onder het gras. U heeft geen
aparte software, licenties, tokens, credits of
dongels nodig en kunt het op iedere computer
met Microsoft Excel onbeperkt en kosteloos
gebruiken. U mag het ook verspreiden. Als u
het per e-mail als bijlage ontvangt, herstel dan
de ‘Alleen-lezen’ bestandseigenschap, die met
mailen meestal verloren gaat. Zo voorkomt u
dat u uw origineel overschrijft met cliëntgegevens.
Belangrijk om te noemen is dat de Scorehulp
nooit gegevens verzamelt (ook niet als u het
via de website opent en invult) en uw privacy
en de vertrouwelijkheid van uw cliëntgegevens respecteert. Andere software kan nog
wel eens op de achtergrond ongemerkt contact met internet maken en gegevens verzenden, die door ontwikkelaars worden gebruikt
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voor commerciële doeleinden. De Scorehulp is
ook op dit vlak veilig, ook offline te gebruiken
en op te slaan op uw eigen beveiligde netwerk. De website van Apollo Praktijk plaatst
om dezelfde reden ook geen cookies.
Werkt u voor het eerst met de Scorehulp of de
hiërarchische analysemethode? Bereken de
interne consistentie van een schaal,factor of
index dan ook eens handmatig. Zo krijgt u
meer 'feeling' met wat de Scorehulp eigenlijk
voor u berekent en op welke manier. Zeker
ook aan te raden voor uw supervisant of stagiair(e).
Neem ook kennis van de artikelen, die onder
werkblad 'Info' in de Scorehulp worden genoemd. Hierin wordt de hiërarchische analysemethode beschreven, waarbij de Scorehulp
een hulpmiddel is. Gebruik de Scorehulp uitsluitend als onderdeel van deze methode.
In de loop van augustus verwacht ik op het
YouTube-kanaal van Apollo Praktijk een video
tutorial te plaatsen, waarin u een rondleiding
krijgt door de mogelijkheden die de Scorehulp
1.17 biedt voor de verschillende IQ-tests. Zowel voor de beginnende als ervaren gebruiker
interessant. Wellicht werkt u al jaren met de
Scorehulp en laat u nog mogelijkheden onbenut? In deze video tutorial worden ook een
aantal nieuwe functies in de 1.17 geïllustreerd. Houd de nieuwsberichten op de website in de gaten of neem via onderstaande link
direct een kijkje op het YouTube-kanaal.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de meest
recente versie van de Scorehulp? Dan kunt u
zich aanmelden voor deze gratis Nieuwsbrief
(niet nodig als u deze nieuwsbrief nu al via mij
ontving). U ontvangt deze dan hooguit enkele
keren per jaar en bent dan altijd op de hoogte
van de meest actuele updates.
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2) Scorehulp 1.17 met uw eigen
logo?
Als u met de Scorehulp werkt, zult u deze in
het dossier bewaren (papieren prints of digitaal in een EPD). Regelmatig worden Scorehulp prints ook extern verspreid (bijv. aan
opdrachtgevers, verwijzers, collega-instellingen, scholen, indicatieorganen, enz.) of als
bijlage aan het rapport toegevoegd. Het is dan
prettig als op deze prints het logo van uw instelling/praktijk weergegeven wordt. Zo is
voor iedereen helder waar het onderzoek is
gedaan. En het is tevens uw 'visitekaartje' naar
buiten.
Wilt u een Scorehulp op maat met daarin uw
logo boven of onderaan iedere print? Vul het
aanvraagformulier op de website in en ontvang voor nog geen twee tientjes (€19,95) de
Scorehulp 1.17 met logoprints. Klik op onderstaande afbeelding voor een illustratie van
ingevoegde logo's op 3 mogelijke posities op
de printpagina's (voorbeelden met logo's van
Google, Coca Cola en ING).

Mensen die eerder een Scorehulp 1.16 met
logoprints bestelden en daarbij de optie hadden voor een gratis update: u ontvangt deze
binnen een maand op het mailadres via welke
de eerdere correspondentie plaatsvond. Neem
anders even contact op.

ykaldenbach@hotmail.com / www.apollopraktijk.nl

3) Update WISC-III
Profielhypothesen juli 2017

5) Flynn-effect verklaard (en
waarom het afneemt)

In de WISC-III Profielhypothesen (update juni
2017), is een foutje geslopen. Bij de eerste
subtest combinatie op blz. 6 staat bij een hypothese per abuis een <-teken. Dit is nu in de
WISC-III Profielhypothesen (juli 2017) update
gecorrigeerd. Correct is:
- OT>PO/FL: Een zwakke fijne motoriek.
Verder is alles gelijk gebleven t.o.v. de juniupdate, dus een correctie op uw papieren
print volstaat.

Alweer enige tijd geleden hield James Flynn
een fascinerende TED Talk over de cognitieve
ontwikkeling van mensen, vergeleken met 100
jaar geleden. Hoe kan het dat we zoveel slimmer zijn geworden? En waarom is de rek er
inmiddels wel uit? In ‘Why our IQ levels are
higher than our grandparents' vertelt Flynn
over het verschijnsel dat bekend staat als het
‘Flynn-effect’. Klik op de afbeelding en bekijk
de video via de afspeellijst van het YouTubekanaal van Apollo Praktijk.

4) Eendaagse cursussen IQ bij K&J






maandag 31 juli (Utrecht)
zaterdag 9 september (Breda)
zaterdag 23 september (Utrecht)
donderdag 12 oktober (Zwolle)
zaterdag 4 november (Utrecht)

Op bovenstaande 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-NL komt aan bod.
Tijd: 9:30-17:00 uur. €285,- p.p. (inclusief luxe
lunchbuffet).

6) Tientallen gratis Scorehulpen
(NAHadvies.nl)
Collega Rémy Antonides heeft allerlei interessante materialen ontwikkeld en deelt deze
kosteloos via zijn website www.nahadvies.nl.
Download hier enkele tientallen Scorehulpen
van bekende gedragsvragenlijsten (CBCL, YSR
en TRF) en andere vragenlijsten als de AVL,
BRIEF(-A), CBSA/CBSK, Feel-KJ, NPV-2-J, OKIVR, PMT-K-2, SCL-90, SEV, SRS, SRZ en UCL.

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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Substitutie zit in het TIQ, maar niet in het VIQ
of PIQ (wèl in de factor Verwerkingssnelheid).

7) Tour de France winnaar Froome
illustreert TIQ-uitschieters

Hoe is het mogelijk dat je op de verschillende
IQ-tests een TIQ aantreft dat boven alle
schaal- of index-IQ’s uitkomt, terwijl het TIQ
nu juist precies is opgebouwd uit de subtests
van diezelfde schalen of indices? Op de WISCIII leiden de schaal-IQ’s VIQ=137 en PIQ=139
bijvoorbeeld tot een TIQ=145.

Kaldenbach, Y. (2012). Een Totaal-IQ buiten het verbaalperformaal bereik. VVP Nieuws, 5(16), 21-22.

8) Tweedehands testverkoop en
verhuur via website Apollo Praktijk

In onderstaand artikel werd hierover eerder al
uitleg gegeven. Maar omdat de Tour de
France dit recentelijk weer zo mooi illustreerde, breng ik het nogmaals onder uw
aandacht.
Op 23 juli 2017 won Chris Froome de Tour de
France. Hij werd eerste in het eindklassement
zonder ook maar één etappezege. Hoe kan het
nu dat je toch als eerste eindigt, terwijl je in
geen enkele etappe als winnaar over de finish
ging? De verklaring hiervoor is precies dezelfde als de reden waarom een hoog VIQ en
PIQ een nóg hoger TIQ opleveren op de WISCIII. Het TIQ is een ‘eindklassement’ waarin
geldt dat tweemaal zilver in totaal goud
wordt. Over de gehele linie gemiddeld sterk
presteren maakt je unieker en in positieve zin
onderscheidend, wat je terugziet in een TIQ
dat hoger is dan de ‘som der delen’.

Via www.apollopraktijk.nl kunt u tweedehands testmateriaal kopen/(ver)huren of te
koop aanbieden. De prijzen liggen aanzienlijk
onder de nieuwprijs met kortingen van doorgaans meer dan 50%. Het is een online podium waarin geïnteresseerden met elkaar in
contact gebracht worden, een Marktplaats
voor vakgenoten. Heeft u een tweedehands
test die u wilt verkopen (IQ-tests zijn erg gewild, u kunt daar doorgaans €500,- tot €1400,voor krijgen), neem dan contact op.

9) Materialen delen?
Op www.apollopraktijk.nl vindt u onder
'Materialen delen' een oproep om mee te
doen met het gratis delen van vakinhoudelijke
bestanden via deze website. Care to share?

De argumenten gaan ook op voor andere IQtests, zoals de WAIS-III en WAIS-IV.
Bij de WPPSI-III past echter de nuance dat het
WPPSI-III TIQ niet louter bestaat uit subtests
van de verbale en performale schaal: subtest
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Mailadressen waarop een foutmelding komt,
worden uit het adressenbestand verwijderd.

10) Therapeutisch kinderboek
‘Jeroen de hardloopkampioen met
astma’

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.

Eerder schreef ik met een bevriende collega
een therapeutisch voorleesboek voor jonge
kinderen met astma. Klik op de afbeelding
voor de flyer met meer info over dit full color
boek met harde kaft. Direct te bestellen via
ykaldenbach@hotmail.com. Prijs: €7,95 per
stuk (inclusief portokosten). Bij een aantal
exemplaren is korting mogelijk.

Ik wens u een mooie zomer!
Hartelijke groet,
Yaron Kaldenbach
Gz-psycholoog
______________________________________
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.
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