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Beste collega’s, 

Sinds het gebruik van de WISC-V spelen er vragen over de testresultaten en scoreprofielen die naar 

voren komen bij de doelgroep (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen. 

Vanuit de Facebookgroep ‘WISC-V en HB’ is het idee ontstaan om onze testresultaten te verzamelen 

en hier analyses op los te laten.  

Een werkgroep bestaande uit Wietske Vriezen, Margreet Heek, Corrieke Buist, Judith Kertai en Geke 

Maes is begin januari 2019 bij elkaar gekomen om dit initiatief op te starten. 

Graag vragen we je medewerking om je testresultaten anoniem te delen in een gezamenlijk bestand, 

zodat we over zoveel mogelijk data beschikken om te analyseren, en daarna de bevindingen samen 

kunnen delen. 

Praktisch: 

• Dataverzameling gebeurt door orthopedagogen en psychologen die deskundig zijn op het 

gebied van hoogbegaafdheid èn ervaren zijn met afname van de WISC-V.  

Deel deze vraag dus ook gerust met collega’s in je netwerk die hieraan voldoen. 

• Door professionals die voornamelijk werken met de doelgroep vermoedelijk (hoog)begaafde 

kinderen, kunnen alle WISC-V afnames worden toegevoegd aan de analyse, ervan uitgaand 

dat ouders/aanmelders aanleiding hebben om te kiezen voor een hb-deskundige. We hebben 

ervoor gekozen om geen criterium te hanteren wat betreft IQ-range of hoogbegaafdheid, 

omdat er geen eenduidige definitie is.  

Wel voer je in of er bij de testaanvraag al dan niet een vermoeden van/vraag m.b.t. 

(hoog)begaafdheid is geformuleerd door ouders/aanmelder, en of je zelf als professional het 

kind als hoogbegaafd zou typeren op basis van het totaalbeeld. 

• Voor orthopedagogen en psychologen die in een meer algemene setting werken en niet 

uitsluitend met vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen te maken hebben, is het criterium: 

Vermoeden van/vraag m.b.t.(hoog)begaafdheid is geformuleerd in de aanmelding/hulpvraag 

EN/OF je hebt als tester een vermoeden van (hoog)begaafdheid bij dit kind EN/OF uit de 

testafname blijken IQ-/index-scores vanaf hoog gebied. Dus de WISC-V-afnames die aan één 

van deze criteria voldoen voer je wel in in de analyse, overige afnames niet. 

• In de eerste instantie kan gekozen worden om te starten met het invoeren van nieuwe 

testdata van 2019, maar wie tijd heeft kan ook testgegevens van 2018 invoeren: hoe meer 

data we verzamelen, hoe nauwkeuriger we kunnen analyseren. 

• Gegevens worden verzameld in een Excel bestand op Google Drive dat alleen toegankelijk is 

op uitnodiging, en waarbij de privacy wordt gewaarborgd door aan cliëntgegevens alleen 

geslacht, geboortedatum, testdatum, groep en relevante bijzonderheden in te voeren. Aan 

de professionals worden volgnummers toegekend, waarbij de naam-nummer combinatie 

niet op dezelfde plaats wordt bewaard i.v.m. traceerbaarheid. Je kunt er daarnaast eventueel 

zelf voor kiezen om toestemming te vragen aan cliënten of data-verzameling op te nemen in 

je Algemene Voorwaarden. 

• Na bevestiging van je deelname krijg je per mail een volgnummer toegewezen en je ontvang 

je vervolgens de link naar het bestand waar je de gegevens in kunt voeren. 

• We hopen dat deze informatie voldoende duidelijk is. Zie ook de beschrijvingen en 

opmerkingenvelden in het data-bestand.  

• Verdere info en aanmelden: info@gekendtalent.nl 


