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Inleiding 
 
Na het olod Psychodiagnostisch werken 1, verdiepen we ons in het olod Psychodiagnostisch 
werken 2 in enkele belangrijke inhoudelijke domeinen van psychodiagnostisch onderzoek 
waarmee je als psychologisch consulent ongetwijfeld te maken zal krijgen.  
 
We nemen je in dit olod graag mee op reis in het landschap van het psychodiagnostisch 
onderzoek. Onze reis begint bij de theorie en het vele onderzoek dat al decennialang gebeurt. 
Vanuit deze theorie maken we langzaam de overstap naar de praktijk.  
 
In een eerste luik staan we stil bij intelligentie. Wat is intelligentie? Is intelligentie stabiel, of 
kan je je intelligentie verhogen? Welke verschillende vormen van intelligentie zijn er? We 
bespreken het begrip intelligentie, en de verschillende benaderingen hiervan. We gaan in op 
het belangrijkste psychometrische model van de structuur van intelligentie, het CHC-model. 
We bespreken de invloed van dit model op de actuele intelligentietestontwikkeling en op de 
interpretatie van scores op intelligentietests. Ook sociale, emotionele en culturele 
intelligentie komen aan bod.  
 
In een tweede luik bekijken we motivatietesten en persoonlijkheidsonderzoek. 
 
Onze tocht door het psychodiagnostisch landschap brengt ons, na het verkennen van de 
theorie, onvermijdelijk bij de praktijk. Tijdens de hoorcolleges krijg je een algemeen kader 
rond hoe intelligentie-onderzoek nu precies in zijn werk gaat en de achtergrond ervan. Tijdens 
de practica bouw je hierop verder en ga je zelf aan de slag met intelligentie-, persoonlijkheids- 
en motivatietesten. Zo leren we je in kleine groepjes verschillende psychodiagnostische 
testen correct afnemen, scoren en de resultaten rapporteren.  
 
We gaan er hierbij vanuit dat wanneer enkele testen zeer grondig gekend zijn, deze de basis 
bieden om een breed spectrum aan testen te kunnen afnemen en jullie als toekomstig 
psychologisch consulent de handvatten geven waarmee je je elk psychodiagnostisch 
onderzoek eigen kan maken.  
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Praktisch 
 
 
Praktisch is het zo dat deze reader vooral een weerslag biedt van wat we tijdens de 
hoorcolleges zullen zien. Gebruik deze reader zeker tijdens het studeren. De slides die tijdens 
de hoorcolleges gebruikt worden, zullen de belangrijkste informatie bevatten, maar deze 
reader vormt de basis van de theorie die we je graag in dit olod willen meegeven. Bovendien 
geeft de reader ook duidelijk de opbouw van dit olod weer, wat helpt bij het studeren. 
 
 
Naar het instuderen van deze cursus toe geven we je graag de volgende tips mee: 
 

- Gebruik bij het studeren zeker de inhoudstafel en lees ook grondig de inleidingen van 
elk hoofdstuk. Hierin wordt een soort ‘kapstok’ gegeven waar alle inhoud van de cursus 
aan opgehangen kan worden. Dit is erg helpend om overzicht te kunnen bewaren en 
de cursus in te studeren.  
 

- Het heeft weinig zin om deze reader te gaan samenvatten, dit vraagt erg veel tijd. Zorg 
er vooral voor dat de structuur heel duidelijk is door de titels goed aan te duiden en 
de inhoudstafel er telkens bij te nemen. 

 
- De inhoud van de slides die we zien tijdens de hoorcolleges kan je eventueel markeren 

of onderlijnen in de reader. Zo hoef je voor het examen maar één tekst in te studeren 
en niet zowel de reader als de slides apart in te studeren.  

 
- De termen die vet gedrukt staan in deze reader geven aan welke delen erg belangrijk 

zijn. Zorg er bij het instuderen voor dat deze zaken heel vlot gekend zijn.  
 
 
In deze reader worden er, naast de algemene inhoud, ook stukjes ter verdieping of achtergrond 
gegeven.  
 
 
BELANGRIJK: 
 
Van stukjes ‘Verdieping’ willen we je vragen ze zeer grondig te lezen. Het is belangrijk om 
deze delen als achtergrond mee te hebben om de leerstof te begrijpen en te kunnen kaderen. 
Er zullen hierrond echter geen kennisvragen gesteld worden. De zaken die we in de les zien, 
moeten wel gekend zijn, ook al komen ze in deze cursus in een deel ‘Verdieping’ voor. Duidt 
deze zaken zeker aan in de cursus. 
 
De stukken ‘Achtergrond’ zijn toegevoegd voor studenten die graag meer informatie rond 
bepaalde thema’s willen doornemen; nu, of op een later moment (bijvoorbeeld tijdens de 
stage). Deze delen zijn enkel toegevoegd als extra informatie. We verwachten hiervan niet dat 
je de inhoud kent.  
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1 Wat is intelligentie? 

 
In dit olod neemt intelligentie een centrale plaats in. In dit hoofdstuk proberen we een 
definitie van intelligentie te geven. In een eerste deel rond ‘intelligentie in de naïeve 
psychologische theorie’ bekijken we welk beeld er leeft van intelligentie in de maatschappij. 
Daarna zoeken we een meer wetenschappelijke definitie van intelligentie.  
 
 
 
 

1.1 Intelligentie in de naïeve psychologische theorie 

In onze maatschappij leven er heel veel verschillende opvattingen over intelligentie. De 
opvattingen die gebruikt worden in ons dagelijkse leven kaderen binnen de naïeve 
psychologische theorie.  

Sternberg deed in 1981 een onderzoek naar de opvattingen van "leken" over intelligentie en 
deze vergeleken met de mening van "experten". Onder 1.1.3 wordt dit onderzoek besproken.  

 
 

1.1.1 Standpunten met betrekking tot intelligentie 
 

In verband met intelligentie zijn er uiteenlopende, vaak zelfs tegenovergestelde opvattingen 
die leven bij mensen.  

Op de volgende bladzijde enkele voorbeelden:  
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Intelligentie is stabiel en blijft gedurende het 
hele leven ongeveer constant. 

Intelligentie is aan te leren en met behulp van systematische 
programma's of met slimme trucjes te verbeteren 

Intelligentie is een voordeel in het 
dagelijkse leven; het helpt je om 
slimme oplossingen voor allerlei 

problemen te vinden. 

 

Zeer intelligente mensen zijn 
wereldvreemd, onhandig en nauwelijks 
in staat zich alleen te redden op straat 

en in de maatschappij. 

 

 

Intelligentie heb je nodig 
om op school te presteren 
en het ver te schoppen in 

de maatschappij. 

 

 
Hoge intelligentie kan zelfs 

een handicap zijn voor succes 
op school of in de 

maatschappij. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intelligente mensen zijn creatief 
en interessant. 

 

Intelligente mensen 
zijn freaks en saaie 

boekenwurmen. 

 
Intelligentie is 

eigenlijk niets anders 
dan veel kennis over 

uiteenlopende 
onderwerpen en is dus 
terug te voeren tot een 

goed geheugen. 

 

Intelligente mensen hebben nooit 
iets hoeven leren, het kwam hun 
allemaal als vanzelf aanwaaien; 

bijgevolg kunnen ze zich dan ook 
slecht concentreren (en hebben ze 

een slecht geheugen). 

 

Intelligentie staat los van cultuur 
en opvoeding en kun je dus 

cultuurvrij meten. 

 

Intelligentie is altijd een product 
van ervaring, opvoeding en 
beïnvloeding en is dus per 
definitie cultuurgebonden. 

 

De mens is altijd intelligent geweest 
en zal altijd even intelligent blijven. 

 

De mensheid wordt slimmer (of dommer) door de eeuwen heen. 

 

Intelligentie is een belangrijke 
voorwaarde voor maatschappelijk succes. 

 

Veel belangrijker dan intelligentie 
is ambitie, een sympathiek 
karakter, een aantrekkelijk 

uiterlijk of het hebben van relaties 
en netwerken. 
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We hebben allemaal ons oordeel over bovenstaande standpunten. Verder in de cursus wordt 
er getracht om een wetenschappelijk antwoord te geven op deze stellingen. Deze antwoorden 
geven vaak een genuanceerder beeld.  

Hieronder wordt eerst ingegaan op hoe “leken” kijken naar intelligentie. 

 
 

1.1.2 Intuïtieve mensenkennis 
 

Psychologen stellen theoretische verklaringen op voor alledaagse gebeurtenissen. Leken 
hebben daarover ook hun eigen ideeën die zij onderbouwen met hun eigen, alledaagse 
verklaringen. Dit laatste wordt vaak intuïtieve mensenkennis genoemd. Hiermee brengt de 
leek gedrag van mensen in kaart. Op basis daarvan is hij in staat gedrag van anderen en 
interacties tussen mensen te begrijpen en te verklaren. Psychologen en leken hebben het, elk 
vanuit hun eigen specifieke invalshoek, dus vaak over dezelfde soort problematiek. Dit is één 
van de redenen waarom de psychologie als wetenschap zich mag verheugen op een redelijk 
grote belangstelling onder leken.  

In de volksmond wordt een intelligent persoon meestal omschreven als slim, pienter, snugger, 
knap, snel van begrip en in staat problemen van velerlei aard op te lossen. Intelligent is iemand 
met veel kennis en inzicht, iemand die een probleem snel kan doorgronden, die snel iets 
doorheeft, … .  

 
 

1.1.3 Wat denkt een leek over intelligentie (onderzoek Sternberg)? 
 

Robert J. Sternberg heeft sinds 1975 zijn werk vrijwel volledig gewijd aan de ontwikkeling van 
een alomvattende intelligentietheorie (zie ook verder in de cursus). Hij heeft onder andere 
onderzoek gedaan naar de mening van "leken" over intelligentie. Hij wou nagaan of de 
mening van “leken” over intelligentie overeen kwam met deze van de “experten”. Met “leken” 
wordt hier ‘de man in de straat’ bedoeld, of mensen die geen psychologische achtergrond 
hebben. 

Sternberg en zijn collega’s interviewden in 1981, persoonlijk en via de post, een groot aantal 
mannen en vrouwen over hun opvatting over het begrip intelligentie. Onder deze personen 
bevonden zich studenten, onderzoekers, mensen die boodschappen deden in een 
supermarkt, mensen die reageerden op een advertentie in een dagblad en respondenten van 
een telefonische enquête.  

Sternberg en collega’s vroegen de leken niet om een directe definitie van het begrip 
intelligentie, maar kozen voor een indirecte benadering.  
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Onderzoek Sternberg (achtergrond) 

De mensen ontvingen een blanco formulier en hen werd gevraagd zoveel mogelijk verschillende gedragingen te 
noteren die zij karakteristiek achtten voor de begrippen intelligent en niet-intelligent.  

Resultaat was een lijst met 250 gedragingen: 170 intelligente gedragingen (bijv. redeneert logisch en goed, leest met 
veel begrip, is erg belezen, staat open voor alles, heeft gezond verstand, leest begrijpend) en 80 onintelligente 
gedragingen (bijv. mist nieuwsgierigheid, houdt geen rekening met anderen, kan niet omgaan met verschillende 
gezichtspunten).  

Duidelijk werd dat zich een grote diversiteit aan omschrijvingen voordeed, wat impliceert dat mensen intelligentie 
niet als een enkelvoudig begrip met slechts één dimensie opvatten. Ook leken denken blijkbaar heel divers en 
genuanceerd over een zo complex begrip als intelligentie.  

o Deze lijst werd door een andere groep leken en experts drie maal beoordeeld op een negenpuntenschaal:  

• Gedrag typisch voor iemand met maximale intelligentie;  
• Gedrag typisch voor iemand met maximale alledaagse intelligentie;  
• Gedrag typisch voor iemand met maximale schoolse intelligentie.  

o Er bestaat een grote overeenkomst tussen het antwoordprofiel van de leken en van de experts. Deze 
overeenkomst wordt uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt (r).  

• Maximale inteligentie: r = 0.82  
• Maximale schoolse intelligentie: r = 0.89  
• Maximale alledaagse intelligentie: r = 0.81  

o Zowel binnen de experten groep als binnen de lekengroep bestaat er een hoge overeenkomst tussen de 
drie antwoordprofielen.  
 

o Uit factoranalyse op de intercorrelaties kan men drie aspecten onderscheiden.  

1. Het vermogen tot praktisch probleem oplossen. Bijv.: redeneert logisch en goed, zoekt connecties 
tussen ideeën, ziet alle aspecten van een probleem.  

2. Verbaal vermogen: Vb: kan iets met klaarheid uiteenzetten, weet veel van specifieke domeinen.  
3. Sociale competentie: Vb: heeft sociaal bewustzijn, accepteert anderen zoals ze zijn.  

 

Besluit onderzoek Sternberg  

Leken hebben een impliciete theorie over de intelligentie. Dit betekent niet dat de leek zich 
niet bewust is van zijn intelligentietheorie. Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij wel degelijk 
deze theorie toepast bij het beoordelen van zichzelf en anderen op hun graad van intelligentie. 
Bovendien blijkt dat de lekenopvatting hoog correleert met echte IQ-tests. Er wordt wel enkel 
een juiste inschatting gemaakt van het IQ van een andere persoon, als deze persoon goed 
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gekend is door diegene die de inschatting maakt. Dit betekent dat een leek het IQ van iemand 
die hij kent goed kan inschatten.   

De impliciete theorie van leken over intelligentie bevat een bredere waaier van vaardigheden 
dan wat met klassieke IQ-test gemeten wordt. In impliciete opvattingen wordt vaak melding 
gemaakt van het oplossen van problemen, het plannen van activiteiten en het begrijpen van 
de wereld om zich heen. Deze opvattingen hebben dus meer aandacht voor het alledaagse 
gedrag en voor de cognitieve vaardigheden die belangrijk zijn bij de dagelijkse interacties. Ook 
sociale aspecten en motivatie worden door leken toegevoegd aan het intelligentieconcept.  

Sternberg concludeert in 1988 dat wat psychologen in het algemeen onder intelligentie 
begrijpen in de lijn blijkt te liggen van wat mensen die op dit terrein niet wetenschappelijk zijn 
getraind ervan vinden. Echter dat wat psychologen bestuderen als zijnde intelligentie 
correspondeert slechts ten dele met het algemene brede idee van intelligentie dat in de 
maatschappij leeft. Het “common sense” idee van intelligentie reikt in ieder geval veel verder 
dan wat psychologen met intelligentietests meten.  

Gedragingen als “studeert hard”, “doet buitengewoon goed zijn best”, “is een doorzetter” en 
is “hoog gemotiveerd” worden door leken vaak gezien als onderdelen van intelligentie. Door 
psychologen worden deze zaken eerder gedefinieerd als werkhouding en motivatie en niet 
zuiver en alleen in termen van intelligentie.  

 

Leken hebben met andere woorden een breder en diffuser beeld van intelligentie dan 
psychologen die, binnen een beperkter intelligentieconcept, fijnere nuances onderscheiden.  

 

Achtergrond 

De veelheid aan gedragingen waarnaar het begrip intelligentie verwijst, ligt overigens al besloten in de betekenis 
van de oorspronkelijke Latijnse term intellegere, waarvan het woord intelligent is afgeleid. Intellegere is een 
samenstelling van het Latijnse inter (tussen, te midden van) en legere (in de betekenis van verzamelen, uitkiezen, 
maar ook lezen). Het woord heeft onder ander de volgende betekenissen gekregen: waarnemen, inzien, begrijpen, 
weten en kennen. Het bestrijkt zo ongeveer het totale psychologische proces van het verwerven, verwerken en 
het opslaan van informatie.  

 
 
 

1.1.4 Taak van de psychologie als wetenschap 
 

Uit de wirwar van opvattingen wordt duidelijk dat het een belangrijke taak voor de 
psychologie is om, vanuit een systematisch en wetenschappelijk gezichtspunt, het begrip 
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intelligentie zorgvuldig af te bakenen. Het is nodig het begrip eenduidig en zuiver te 
definiëren en meetbaar te maken. Daarnaast is het door middel van wetenschappelijk 
onderzoek nodig sanerend op te treden in de veelheid van (uiteenlopende) opvattingen en 
opinies die er in onze alledaagse psychologie over dit begrip bestaan.  

Wetenschappelijke opvattingen moeten zich onthouden van waardeoordelen en normatieve 
opvattingen. Veel van de verschillen in gezichtspunten zijn terug te voeren op onduidelijke 
definities en een gebrekkige afbakening van het begrip. Door middel van gedegen 
experimenteel onderzoek kan een antwoord worden gegeven op een aantal controversen.  

De wetenschappelijke psychologie onderscheidt zich in twee opzichten van de naïeve 
psychologie:  

• Ten eerste streeft zij als empirische, wetenschappelijke discipline ernaar te werken 
met zo zuiver mogelijk gedefinieerde en meetbare concepten.  

• Ten tweede worden binnen de wetenschappelijke psychologie theorieën, hypothesen 
en verwachtingen over psychologische verschijnselen getoetst en waar mogelijk 
bevestigd aan de hand van onafhankelijke en zo objectief mogelijk verkregen of 
verzamelde onderzoeksgegevens.  

In het volgende punt zal er verder worden ingegaan op een wetenschappelijke omschrijving 
van intelligentie.  
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1.2 Intelligentie: wetenschappelijke afbakening van het begrip 
 

1.2.1 Academische intelligentie 

Zoals gezegd, ontwaren we binnen het alledaagse taalgebruik een grote variëteit aan 
impliciete opvattingen over intelligentie. In Van Dale's 'Groot woordenboek der Nederlandse 
taal' wordt "intellect" gedefinieerd als: "het geheel van verstandelijke vermogens van de 
mens" en "een persoon met betrekking tot zijn verstand, met name iemand met grote 
verstandelijke vermogens". Bij het woord intelligent vinden we: "intellect hebbend, vlug van 
begrip of daarvan blijk gevend", met als synoniemen 'verstandig' en 'schrander'.  

We zien hier al een inperking van het begrip, een inperking die aansluit bij de algemeen 
gangbare wetenschappelijke opvatting over intelligentie. Het lijkt dan ook verstandig de term 
intelligentie te reserveren voor datgene wat in de wetenschappelijke literatuur "academische 
intelligentie" wordt genoemd. Dit begrip verwijst naar het presteren met betrekking tot 
schoolse taken en problemen die een vast gesteld doel, een vaste structuur en vaststaande 
onderdelen hebben.  

Dit ter onderscheid van sociale, alledaagse of praktische intelligentie, een begrip dat  een veel 
breder bereik kent.  

 
 

1.2.2 Intelligentie: dat wat de test meet (definitie van Boring) 

In studies en publicaties over intelligentie heeft de definitie van Boring uit 1923 een centrale 
rol gespeeld. Boring definieert intelligentie op een wijze die we best als circulair kunnen 
omschrijven: "Intelligentie is dat wat de test meet". Deze definitie is circulair omdat ze 
eigenlijk geen verklaring geeft. De twee elementen in de definitie (intelligentie en test) 
hebben elkaar nodig om elkaar te verklaren. “Intelligentie is wat de test meet” en “De test 
meet intelligentie”.  

Deze definitie heeft meer kwaad dan goed gedaan, hoewel zij als deeldefinitie nog steeds 
bruikbaar blijkt te zijn.  

De definitie zorgt voor een nauwe, en hoogstwaarschijnlijk onjuiste, definitie van intelligentie, 
want ze gaat heel erg uit van de juistheid van de intelligentietesten.   

De definitie was eerder verwarrend dan helder: tot op de dag van vandaag weten we niet 
precies wat een intelligentietest nu eigenlijk meet. De definitie wisselt de ene onzekerheid 
voor de andere in. Er is geen duidelijke definitie van intelligentie maar er is ook geen duidelijke 
omschrijving van wat een intelligentietest dient in te houden.  
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Bovendien zijn de correlaties tussen diverse intelligentietests allesbehalve perfect. Er blijven 
verschillen tussen tests bestaan die niet helemaal op grond van de onbetrouwbaarheid van 
de meting of op basis van de verschillen tussen de diverse steekproeven te verklaren zijn. De 
tests meten blijkbaar niet allemaal precies hetzelfde.  

Robert Sternberg zegt in 1990 dan ook dat hij deze definitie erg conservatief vindt en dat er 
toch ik elk geval één extra criterium nodig is om uit te kunnen maken of een instrument al dan 
niet een intelligentietest genoemd kan worden. Hiermee zijn we weer bij de vraag wat 
intelligentie nu eigenlijk is.  

Vaak is vergeten dat Boring zijn definitie van intelligentie zelf ook erg beperkt vond. Hij 
meende deze echter te moeten hanteren totdat de stand van de wetenschap een bredere, 
meer omvattende definitie zou toelaten. 

 

1.2.3 Wetenschappelijke definities 
 

Verdieping 

In 1921 werd, op een congres over intelligentie, aan 14 experts gevraagd om een definitie van 
intelligentie te geven. Er werden evenveel definities als er experts waren gegeven:  

“De capaciteit om responsen te geven die stroken met de waarheid en de feiten.” 

         - Thorndike 

“De capaciteit om zich aan te passen aan relatief nieuwe situaties.” 

         - Pintner 

“De capaciteit om zich op abstract denken te baseren.”  

         - Terman 

“De capaciteit om te leren en profijt te halen uit wat men leert.”  

         - Deareborn 

 

In 1986, 65 jaar later, werd deze oefening nog eens overgedaan. Toen kwamen onder andere de 
volgende definities naar voren:  

“Onder intelligentie wordt verstaan: het geheel van vermogens dat ervoor zorgt dat mensen 
succesvol zijn in het bereiken van hun eigen, rationeel gekozen doelen.”  
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         - Baron 

“Intelligentie is de totaliteit van alle cognitieve processen, waaronder planning, 
informatieverwerking en aandacht.” 

        - Das 

“Intelligentie is het samenspel van maten die schoolse vaardigheden kunnen voorspellen.” 

        - Detterman  

In elk van de twee congressen waren de antwoorden dus erg heterogeen (uiteenlopend). Zoals we zien 
bevat het merendeel van de bovenstaande definities van intelligentie geen echte beschrijving van het 
concept zelf. Het gaat over wat verstaan moet worden onder intelligent handelen of een intelligente 
activiteit (of deelaspect daarvan) of over het resultaat van een intelligente activiteit.  

Tussen de antwoorden van 1921 en 1986 blijkt dat er een gematigde overlap is. Een aantal elementen 
zoals aanpassing aan de omgeving, basale mentale processen en het hogere orde denken (redeneren, 
problemen oplossen, beslissen,...) komen terug. Er zijn ook verschillen tussen 1921 en 1986. Zo lag in 
1986 een veel sterkere nadruk op metacognitie, op kennis, op de interactie van kennis met cognitieve 
processen en op het belang van cultuur.  

 
 
 
 

1.2.4 Niveaus van intelligentie: A, B en C 

De vele definities van intelligentie zorgen voor verwarring. Enige orde binnen de definities kan 
worden aangebracht door een onderscheid te maken in verschillende niveaus van 
intelligentie. Philip Vernon heeft deze al in 1969 beschreven in zijn boek 'Intelligence en 
cultural environment'.  

 

1. Intelligentie A  

Intelligentie A is het aangeboren – niet door stimulering vanuit de omgeving, door 
voeding, door opvoeding of eerervaringen beïnvloede – potentieel tot intelligent 
handelen.  

Intelligentie A is aangeboren, cultuuronafhankelijk stabiel en ligt vast in de fysieke 
hersenstructuren. Ieder persoon heeft een uniek en genetisch bepaald plafond van 
intelligentiepotentieel. Kinderen met een erfelijke afwijking aan een of meer van de 
genen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het intelligentiepotentieel, zullen, als 
gevolg hiervan, een lager intelligentiepotentieel hebben dan gezonde kinderen. Wil 
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intelligentie A veranderen dan zullen er veranderingen moeten plaatsvinden in de 
fysieke structuren die van ouder op kind worden doorgegeven. Normaal gesproken 
duurt dit veranderingsproces vele generaties.  
 
Intelligentie A is niet meetbaar en is derhalve een theoretische veronderstelling: een 
postulaat. Het is de predispositie om meer of minder intelligent te worden, zoals die 
in de genen is vastgelegd. Intelligentie A noemen we dan ook vaak het genotypisch 
niveau van intelligentie.  

 

2. Intelligentie B  

Intelligentie B daarentegen is, in principe, wel te meten, te schatten of te beoordelen. 
Intelligentie B is het resultaat van interactie tussen genetische aanleg enerzijds en 
omgevingsinvloeden en leerervaringen anderzijds. Intelligentie B wordt beschouwd 
als de fenotypische vorm van intelligentie: de cognitieve vermogens waarover iemand 
beschikt op een bepaald moment in de tijd en die het resultaat zijn van alle 
voorafgaande (leer)ervaringen. Deze intelligentie wordt ook wel de levensintelligentie 
genoemd: de intelligentie zoals deze werkt en zich manifesteert in de loop van het 
leven, de studie, het werk, ... Intelligentie B is de te observeren intelligentie van een 
persoon.  

Als we het over alledaagse, waarneembare intelligentie hebben, zoals deze zich 
bijvoorbeeld manifesteert in leerprestaties – intelligentie B – dan gaat het om dat 
aspect van intelligentie dat (mede) afhankelijk is van opvoeding, van 
leefomstandigheden voor en na de geboorte (voeding, culturele gewoonten) van 
onderwijs en levenservaringen in het algemeen. Intelligentie B is per definitie 
cultuurgebonden en gedurende het leven ook aan veranderingen onderhevig. 
Intelligentie B zal dus nooit volledig samenvallen met wat hierboven beschreven is in 
intelligentie A.  

 

3. Intelligentie C  

Intelligentie C ten slotte, is dat wat een intelligentietest meet. Intelligentietests zijn 
gemaakt om intelligentie B zo goed mogelijk vast te leggen. Intelligentie C is de 
gemeten intelligentie van een persoon, uitgedrukt in een maat voor intelligentie. 
Intelligentie C is dus (meet)instrument gebonden en zal daarom altijd slechts een 
benadering blijven van intelligentie B en zeker ook van intelligentie A.  
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Het door Vernon geformuleerd onderscheid in niveaus van intelligentie biedt de mogelijkheid 
om enige orde te scheppen in de veelheid aan omschrijvingen van het complexe begrip 
intelligentie. Een groot aantal definities houdt geen rekening met dit onderscheid, met als 
gevolg onnodige terminologische en semantische verwarring.  

De meeste wetenschappelijke definities van intelligentie liggen op het niveau van 
intelligentie B en intelligentie C. 

 

1.2.5 Niet slechts één definitie: wat nu? 

Moeten we concluderen dat na talloze pogingen van de wetenschap om het concept 
intelligentie in haar totaliteit zo goed mogelijk te definiëren en vele uiteenlopende resultaten 
die deze hebben opgeleverd, dat het een vruchteloze bezigheid is geweest? Deze conclusie is 
een te pessimistische kijk op de stand van zaken binnen het wetenschappelijk intelligentie-
onderzoek.  

Bij de verschillende moderne definities van intelligentie uit 1986 die door Sternberg en 
Detterman zijn gecategoriseerd, ligt de nadruk veel meer op allerlei onderliggende 
verstandelijke cognitieve processen en vaardigheden dan in 1921 het geval was. Begrippen als 
“metacognitie” (het meer of minder gericht sturen van de eigen cognitieve processen en 
vermogens) en “uitvoeringsprocessen” komen in meer dan 40 % van de moderne definities 
voor en in slechts 10 % van de oudere definities. “Abstract redeneren” speelt in ruim de helft 
van de moderne definities een belangrijke rol, evenals het vermogen tot probleem oplossen. 
Het vermogen om te leren en zich aan te passen aan nieuwe taken en nieuwe omstandigheden 
komt men regelmatig tegen. Op grond hiervan kan intelligentie, zeker als dit beperkt wordt 
tot academische intelligentie ook best in cognitieve termen worden omschreven.  

 

Een mogelijke definitie is:  

Intelligentie is een conglomeraat van verstandelijke vermogens, processen en 
vaardigheden, zoals abstract, logisch en consistent kunnen redeneren, relaties kunnen 
ontdekken, leggen en doorzien, problemen oplossen, regels kunnen ontdekken in schijnbaar 
ongeordend materiaal, met bestaande kennis nieuwe taken kunnen oplossen, zich flexibel 
aanpassen aan nieuwe situaties, in staat zijn leervermogen te tonen zonder directe en 
onvolledige instructies.  

 

Het accent ligt bij deze definitie duidelijk op denkprocessen en het vermogen tot oplossen van 
problemen.  
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Naar de verschillende bovengenoemde cognitieve aspecten van intelligentie is inmiddels veel 
onderzoek verricht door twee belangrijke wetenschappelijke stromingen in de psychologie, 
vertegenwoordigd door de psychometristen en de cognitief-psychologen.  
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2 Geschiedenis en theorieën rond intelligentie 

 
In de geschiedenis van de theorievorming rond intelligentie zijn er twee grote stromingen te 
onderscheiden: de psychometrische theorieën en de cognitief-experimentele benadering. 
Hieronder worden eerst de psychometrische theorieën en modellen besproken en daarna 
dieper ingegaan op de theorieën rond intelligentie vanuit cognitief-experimentele hoek. Het 
is belangrijk om het onderscheid tussen beide stromingen goed te vatten.  
 
 

2.1 Psychometrische theorieën en intelligentiemodellen 
 

Onderzoekers hebben zich voortdurend afgevraagd wat intelligentie nu precies is en of er een 
model valt te ontwikkelen waarin alle aspecten van intelligentie een plaats hebben. Een van 
de centrale vragen hierbij was hoe we intelligentie moeten opvatten. Bestaat er een 
"algemene" intelligentie waardoor we kunnen verklaren dat alle intellectuele taken met 
elkaar gecorreleerd zijn? Of zijn er meerdere naast elkaar staande factoren die telkens een 
reeks van taken clusteren, terwijl de factoren onderling geen of weinig samenhang hebben?  

In dit hoofdstuk worden verschillende psychometrische theorieën die in de loop van de 
geschiedenis van het intelligentieonderzoek zijn ontstaan besproken. Het betreft hier 
theorieën die enerzijds de verschillen factoren van intelligentie beschrijven en anderzijds hoe 
deze factoren samenhangen. De theorieën zijn het resultaat van statistisch (factor-
analytisch) onderzoek.  

 
 

2.1.1 Spearmans tweefactoren theorie 
 

Charles Spearman is een Britse psycholoog die zijn doctoraat haalt bij 
experimenteel psycholoog Wilhelm Wundt in Duitsland. In 1907 
keert hij terug naar Engeland om er aan het London University 
College het departement Experimentele Psychologie te leiden. Vanaf 
1932 gaat hij werken aan Columbia University in New York. Hij is sterk 
beïnvloed door het werk van Francis Galton. Hij heeft een sterke 
statistische achtergrond en is een van de pioniers op het vlak van de 
factoranalyse en de bedenker van de naar hem genoemde 
rangcorrelatiecoëfficiënt.  

Spearman is één van de eersten die zich bezighield met de constructie van een theoretisch 
intelligentiemodel. Hij vond in 1904 significante positieve correlaties tussen enerzijds 
eenvoudige sensorische en motorische proefjes en anderzijds schoolse prestaties. Hij vond 
tevens hoge correlaties tussen metingen van hogere intellectuele functies onderling (d.w.z. 
tussen taken die deel uitmaken van klassieke intelligentietests). Zijn bevindingen wijzen erop 
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dat de meest uiteenlopende prestaties onderling in positieve correlatie staan, hoe klein deze 
correlatie dan ook is.  

Volgens hem zal iemand die goed presteert op één taak die een beroep doet op intelligentie, 
ook goed presteren op alle andere taken die een beroep doen op intelligentie. Omgekeerd zal 
iemand die slecht presteert op één taak ook minder goed presteren op alle andere taken. 

 

2.1.1.1 Theorie van Spearman  

Intelligentie wordt door Spearman gedefinieerd als ‘g’ of general intelligence. Dit is de 
fundamentele activiteit die ten grondslag ligt aan het oplossen van diverse tests. Spearman 
vertaalde dit als de fundamentele factor die de verschillende tests gemeenschappelijk meten. 
Dit wordt in feite bepaald door de correlaties tussen de testscores onderling.  

Deze g-factor wordt beschouwd als de latente variabele die de correlaties veroorzaakt tussen 
de verschillende maten van cognitieve vaardigheid. Deze ‘g’-factor refereert naar de 
gemeenschappelijke variantie tussen de diverse maten van cognitieve vaardigheid of anders 
uitgedrukt: naar wat de verschillende maten van cognitieve vaardigheid gemeenschappelijk 
hebben. Spearman stelt dat ‘g’ een bepaald niveau van ‘mentale energie’ representeert en dat 
de aanwezigheid van de g-factor verklaart waarom intelligentietesten met elkaar correleren. 
Daarom wordt Spearmans g-theorie vaak beschouwd als een ‘single factor model of 
intelligence’. 

Zuivere intelligentietests zijn, volgens Spearman, tests waarin het waarnemen van relaties 
centraal staan, zoals bijvoorbeeld het oplossen van analogieproblemen als  

'muis : klein = olifant : ???           (groot)' 

Daarnaast beseft Spearman dat niet enkel deze g-factor, maar ook meer specifieke factoren, 
de zogenaamde s-factoren, een rol spelen bij het uitvoeren van cognitieve taken. Daarom 
verwijzen andere auteurs naar Spearmans theorie als naar een ‘twee-factoren theorie m.b.t. 
intelligentie’. Spearman zelf is van mening dat specifieke testen allemaal ‘g’ en ‘s’ evalueren, 
maar van elkaar verschillen in de proporties ‘g’ en ‘s’ die gemeten worden. Sommige testen 
hebben een hogere lading op ‘g’, bij andere testen spelen testspecifieke factoren een grotere 
rol. 

 

Samengevat:  

• Elke prestatie heeft één fundamentele functie (algemene factor – g-factor) gemeen  
met alle andere prestaties.  
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• Deze factor bepaalt een deel van de variantie van elke mogelijke prestatie. Deze factor 
is altijd dezelfde en is de enige latente variabele. M.a.w. ze is de enige oorzaak van de 
vastgestelde correlaties tussen prestaties.  

• g staat voor de algemene mentale activiteit die noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
een veelheid van verschillende taken.  

• De rest van de variantie op een specifieke taak wordt bepaald door een unieke s-factor 
die eigen is aan de concrete test. Ze stellen de mentale activiteiten voor die specifiek 
zijn voor één bepaalde taak. Voor elke taak is er dus een s- factor.  

• s staat voor de mentale activiteiten die specifiek voor één taak nodig zijn.  

 

Voorstelling 

 

 

Voorbeeld 
Woorden nazeggen of blokken in volgorde natikken  

g = goed concentreren, nadenken over de volgorde en deze onthouden 
s = praten (bij woorden nazeggen), iets praktisch met de handen doen (bij blokken in 
volgorde natikken)  

 

2.1.1.2 Testonderzoek 
De originele Stanford-Binet intelligentietest van Terman (1916) geldt als de eerste belangrijke 
maat voor het meten van ‘g’ d.m.v. het intelligentiequotiënt. Ook de Wechslerschalen (vanaf 
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1939) vertrokken in eerste instantie vanuit de overtuiging dat intelligentie een enkelvoudig 
construct is.  

 

2.1.1.3 Kritiek op de theorie van Spearman 

 
Spearmans theorie wordt niet door iedereen zonder reserves geaccepteerd. Edward 
Thorndike heeft al vanaf 1909 decennialang Spearmans werk kritisch benaderd. De verdere 
ontwikkeling van psychometrische technieken zoals factoranalyse en de beschikbaarheid van 
een almaar ruimer aanbod aan testmateriaal leiden tot pogingen om een verfijnder beeld te 
krijgen van het profiel van vaardigheden.  
Dit resulteert in de ontwikkeling van meervoudige intelligentietheorieën. Het model van 
Spearman met één algemene intelligentiefactor en daarnaast vele kleine, specifieke factoren, 
wordt als veel te eenvoudig geacht. Diverse onderzoekers weerleggen de opvatting dat er een 
algemene intelligentiefactor zou bestaan en stellen daarentegen dat er verschillende 
intelligentiefactoren zijn die weinig tot niets met elkaar te maken hebben en elkaar slechts in 
beperkte mate overlappen. 
 
 
 

2.1.2 Thurstone: Primary Mental Abilities 

Diverse (vooral Amerikaanse) onderzoekers, waaronder Thurstone en Guilford, vinden dat er 
verschillende intelligentiefactoren zijn die weinig tot niets met elkaar te maken hebben of 
elkaar slechts ten dele overlappen.  

 
Leon Louis Thurstone, Amerikaans wiskundige en psycholoog, 
ontwikkelt de statistische techniek van de multiple factoranalyse. Vanaf 
1938 stelt hij zijn theorie over de ‘primary mental abilities’ voor, op basis 
van factoranalytisch onderzoek op een uitvoerige batterij van 57 tests 
die hij voorlegde aan een grote groep proefpersonen, voornamelijk 
studenten van de University of Chicago.  
 
 
 

 
 

2.1.2.1 Theorie van Thurstone 

Waar Spearman in zijn factoranalyse naar een factoroplossing zocht waarin zoveel mogelijk 
variantie naar de eerste factor (de g-factor) ging, zocht Thurstone naar meerdere 
onafhankelijke factoren met een eenvoudige structuur. Thurstone argumenteerde dat g een 
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statistisch artefact was, dat voortkwam uit de mathematische procedures die Spearman 
gebruikte.  

Met zijn nieuwe benadering van factoranalyse vond Thurstone evidentie dat intelligent gedrag 
niet voortkwam uit een algemene factor, maar eerder uit zeven onafhankelijke factoren die 
hij primary mental abilities noemde. Hij zocht en vond een factorstructuur waarbij groepjes 
tests telkens hoog laadden of één factor en laag op zes andere factoren.  
Thurstone stelt dat intelligentie bestaat uit een beperkt aantal vermogens, die afhankelijk van 
de aangeboden (sub-)testen, telkens in andere combinaties voorkomen. Deze primaire 
intelligentiefactoren bestrijken samen het hele intelligentiedomein. Ze kunnen qua niveau 
variëren binnen één individu. 
 
 
Na uitvoerig onderzoek onderscheidt hij zeven primaire mentale vaardigheden:  
 

1. verbaal inzicht/verbaal begrip (verbal comprehension V)     

het begrijpen van woorden en geschreven tekst 

2. woordvlotheid (word fluency Fw)        

het snel kunnen bedenken van woorden die voldoen aan een bepaald criterium 

3. rekenkundig inzicht/cijferen (numerical facility N)      

snel en accuraat eenvoudig rekenwerk kunnen uitvoeren 

4. visueel-ruimtelijk inzicht (spatial visualization S)      

in gedachten objecten kunnen manipuleren 

5. associatief geheugen (associative memory Ma)    

aangeboden informatie kunnen onthouden 

6. waarnemingssnelheid (perceptual speed P)        

de snelheid waarmee informatie wordt waargenomen en verwerkt 

7. logisch redeneren (reasoning)        

logisch kunnen nadenken waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen algemeen 
redeneervermogen (practical problem solving R), inductief redeneren (inductif 
reasoning I) en deductief redeneren (deductief reasoning Rs) 

 

Hoewel Thurstone aanvankelijk het bestaan van algemene intelligentie, zoals Spearmans 
g- factor ontkent, heeft hij in later onderzoek een compromis gevonden. Dit houdt in dat er 
naast een algemene vorm van intelligentie, zeven specifieke subvormen worden 
onderscheiden.  
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2.1.2.2 Kritiek op de theorie van Thurstone 

 
Niet erg verrassend volgt er veel debat over het aantal factoren dat Thurstone weerhoudt. 
Spearman (1939) behoudt een extreme positie door te stellen dat de gegevens indicatief 
waren voor één factor, terwijl andere onderzoekers het aantal geïdentificeerde factoren 
konden bevestigen en uitbreiden. 
 
 

Ondanks de verschillende kritieken volgen de meeste psychologen de Thurstone- theorie. Dit 
grote succes hangt vooral samen met het feit dat men in dat systeem tot psychologisch 
begrijpbare factoren komt en er dus een link naar de praktijk is.  

Na 1940 wordt Thurstones lijst van primaire factoren door andere onderzoekers zelfs sterk 
uitgebreid. De primaire factoren worden uitgesplitst in deelfactoren. Er wordt gezocht naar 
een model waarin een groot aantal theoretisch veronderstelde intelligentiefactoren een 
gelijkwaardige plaats krijgt.  
 
 
 

2.1.3 Het Matrixmodel van Guilford 
 

 
 
 
Joy Paul Guilford wijst eveneens het idee van één algemene 
intelligentiefactor af en bouwt verder op het werk van 
Thurstone. Hij stelt in 1967 zijn ‘structure of intellect’-theorie 
voor, een classificatiesysteem waarin alle door hem bedachte 
intelligentiefactoren onder te brengen zijn.  
 
 
 
 
 

2.1.3.1 Theorie van Guilford  

 
Elke factor wordt gekenmerkt door drie dimensies: 
 

1. de operatie: de cognitieve activiteit die moet worden uitgevoerd om de taak 
op te lossen: 

• Cognitie: herkennen, ontdekken, begrijpen 
• Geheugen  
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• Divergent denken: afleiden van diverse oplossingen uit gegeven informatie  
• Convergent denken: een welbepaalde oplossing afleiden uit gegeven 

informatie  
• Evaluatie: innerlijke consistentie vaststellen  

2. de inhoud: de aard van het materiaal waarop de taak betrekking heeft:  

• Figuraal materiaal: vb: geometrische figuren  
• Symbolisch materiaal: letters en cijfers 
• Semantisch materiaal: woorden, zinnen  
• Gedrag: eigen gedrag en gedrag van andere mensen  

 
3. het product: de vorm waarin het materiaal aangeboden wordt:  

• Eenheden: dingen, enkelvoudige figuren 
• Klassen: verzameling van eenheden met gemeenschappelijke 

eigenschappen 
• Relaties: verbanden tussen eenheden 
• Systemen: georganiseerde structuren 
• Transformaties: verandering, herziening, herdefinitie 
• Implicaties: anticipatie, predictie, verwachting vanuit gegeven informatie 
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In zijn opvatting bestaat cognitie m.a.w. uit verstandelijke verrichtingen (operaties) die 
worden uitgevoerd op bepaald materiaal (inhoud), wat weer leidt tot een bepaald resultaat 
(product). 
 
Omdat de drie dimensies onafhankelijk zijn kan op basis van deze vijf soorten operaties, vijf 
soorten inhoud en zes types producten, een zogenaamde intelligentiekubus worden gevormd 
met 150 theoretisch mogelijke intelligentiefactoren (5 x 5 x 6).  
 

 

 
 

 

2.1.3.2 Testmateriaal 

 
Guilford ontwikkelt een hele reeks psychometrische tests voor elk van de specifieke 
componenten die in zijn theorie kunnen worden onderscheiden. Met behulp van een 
factoranalyse stelt hij vast door welke dimensie een test of subtest het best kon worden 
verklaard.  
Hij moest echter toegeven dat niet alle intelligentieaspecten die hij theoretisch had 
onderscheiden ook volledig onafhankelijk van elkaar te meten zijn. Vaak is er een grote 
overlap tussen de vaardigheden die nodig zijn voor het oplossen van verschillende taken. 
Guilford blijft echter bij zijn opvatting dat deze overlap onvoldoende groot is om één 
algemene intelligentiefactor te kunnen rechtvaardigen. 
 
 
 

2.1.3.3 Kritiek op de theorie van Guilford 

Guilfords theorie wordt vandaag door onderzoekers (Carroll e.a., 1993) bekeken als een wat 
excentriek stukje in de geschiedenis van intelligentiemodellen, die zo goed als geen 
aanhangers meer heeft.  Het is vreemd dat deze theorie zoveel aandacht kreeg en in zoveel 
handboeken opdook, terwijl de validiteit ervan niet kan worden aangetoond. 
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Het grote aantal factoren leidde er toe dat andere auteurs zochten om structuur aan te 
brengen in al die vaardigheden en ze te ordenen binnen een hiërarchisch model. 

 

2.1.4 Theorie van de groepsfactoren van Vernon  
 

Verdieping 
 
De Britse psycholoog Philip Vernon was actief aan de University of London 
met onderzoek naar de relatieve bijdrage van genetische en 
omgevingsfactoren op de intellectuele ontwikkeling. 
Hij stelt in 1950 een hiërarchisch intelligentiemodel voor. Hij deelt de 
opvatting dat Spearmans theorie te eenvoudig is, maar hij erkent het 
bestaan van de g-factor en de s-factoren. Hij stelt echter dat er tussen de 
g- en de s-factoren nog een beperkt aantal groepsfactoren zouden moeten 
liggen die de samenhang tussen een deel van de tests moet verklaren.  
 
 
 

Vernon stelt dat er naast de g-factor twee hoofdgroepsfactoren bestaan: 
 
- verbaal-educatieve vermogens 
- ruimtelijke en perceptueel-praktische vermogens 

Deze factoren spelen ook een belangrijke rol in het intelligentiemodel dat door Cattell en Horn in 
dezelfde periode wordt ontwikkeld. 
 
 
Model van Vernon (1947): 
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2.2 Cognitief-experimentele benadering 
 

Naast de psychometrische intelligentiemodellen zijn er ook diverse procesgerichte 
intelligentietheorieën ontwikkeld. Deze ontstonden uit de cognitief-experimentele hoek, en 
staan tegenover de psychometrische modellen. 

We bespreken hieronder enkele van de modellen uit de cognitief-experimentele benadering. 
In het Nederlandse taalgebied hebben deze intelligentiemodellen echter nog niet geleid tot 
voor het Nederlandse taalgebied genormeerde intelligentietests. 

Een eerste methode daarbinnen is werken met reactietijden. Een tweede methode, waarbij 
Sternberg veel onderzoek heeft verricht, is het zoeken naar cognitieve componenten en de 
link met algemene intelligentie. Sternberg heeft zijn theorie van cognitieve componenten 
verder ontwikkeld en kwam tot zijn model van succesvolle intelligentie. We bespreken in dit 
hoofdstuk ook de theorie van Gardner ivm meervoudige intelligenties.  

Deze twee laatste theorieën leggen de link naar praktische intelligentie en het belang daarvan.  

De intelligentietesten die gangbaar zijn binnen het Nederlandse taalgebied zijn voornamelijk 
gebaseerd op theorieën die hun oorsprong kennen in de psychometrische modellen (zie vorig 
punt – 2.1).  

Het is echter belangrijk te weten dat er door onderzoekers en experten ook op een andere 
manier naar intelligentie gekeken wordt.  

 
 

2.2.1 Inleiding 

Voor het oplossen van de verschillende taken van een intelligentietest zijn zowel eenvoudige 
als complexe cognitieve processen en vaardigheden nodig. In de cognitief-experimentele 
benadering zijn het deze oplossingsprocessen die worden bestudeerd. Vooral onder invloed 
van de informatietechnologie en de mogelijkheden die computersimulaties bieden, is de 
belangstelling voor intelligentietheorieën vanuit deze benadering sterk toegenomen.  

De traditionele psychometrische testpsychologie (zie vorig deel – 2.1) was vooral gericht op 
het nagaan van de betekenis van en de samenhang tussen testscores. Welke cognitieve 
processen een rol speelden om de tests goed te kunnen oplossen, was een vraag van secundair 
belang.  

Het cognitief-psychologisch intelligentieonderzoek houdt zich daarentegen juist wel bezig met 
de mentale processen die plaatsvinden tussen de eerste waarneming van een testopgave en 
de uiteindelijke beantwoording van deze opgave. Vanuit diverse wetenschappelijke 
richtingen is dit onderzoek naar onderliggende mentale processen verricht.  
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2.2.2 Verband tussen intelligentie en andere metingen 
 

2.2.2.1 Reactie- en inspectietijden  
 
 

Verdieping 

In het onderzoek naar de relatie tussen reactietijden en scores op intelligentietaken gaat men ervan uit 
dat de duur van bepaalde informatieverwerkingsprocessen van een individu een graadmeter zijn voor 
zijn intelligentie. De samenhang tussen de reactietijd en de score op een test worden onderzocht 

Een belangrijk gedeelte van het onderzoek over algemene intelligentie vertrekt vanuit de eenvoudige 
theoretische analyse dat wie intelligenter is sneller informatie kan verwerken.  

Arthur Jensen geeft in 1987 een literatuuroverzicht met de resultaten van 32 studies naar de relatie 
tussen reactietijden en scores op intelligentietaken. Onder de proefpersonen bevonden zich studenten, 
middelbare scholieren, mentaal gehandicapten en ouderen, een heterogeen gezelschap. Op basis van 
deze studies kan worden geconcludeerd dat er matig negatieve samenhang van -0.32 bestaat tussen de 
gemiddelde reactietijd en de scores op verschillende intelligentietaken. Reactietijd kan dus niet zonder 
meer als een maat voor ‘g’ worden beschouwd. Intelligentie is meer dan alleen cognitieve snelheid, 
maar heeft er wel enige relatie mee.  

 

 
 
 

2.2.2.2 Capaciteit van het werkgeheugen 
 

Verdieping 

Vanaf de jaren ‘50 van de 20ste eeuw gebeurde er intelligentieonderzoek op basis van 
geheugenprestaties. In dit onderzoek werd de individuele capaciteit van het werkgeheugen bepaald.  

Het werkgeheugen is het deel van het geheugen dat verantwoordelijk is voor het tijdelijk opslaan van 
geheugeninhoud en voor veranderingen daarin. Het werkgeheugen is bijvoorbeeld nodig om een lange 
zin tot het einde toe te kunnen begrijpen (daarvoor moet iemand zich nog het begin kunnen 
herinneren). Ook voor het verwerven van nieuwe kennis of het oplossen van complexe problemen is 
het werkgeheugen nodig. Kennisbestanddelen worden uit het langetermijngeheugen opgeroepen. Deze 
worden in het werkgeheugen bewerkt, veranderd of gekoppeld aan nieuwe informatie. (zie ook OLOD 
algemene psychologie).  

Volgens sommige onderzoekers kan men de algemene intelligentie (g) min of meer gelijkschakelen met 
de capaciteit van het werkgeheugen. Beide variabelen worden bepaald door de vaardigheid om in het 
geheugen informatie actief te houden en te behoeden voor de effecten van interferentie en afleiding.  
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2.2.2.3 Onderzoek naar verband tussen intelligentie en hersensignalen 

Verdieping 

Studies naar de relatie tussen EEG-maten (maten voor elektrische activiteit van de hersenen, gemeten 
door een elektro-encefalogram) en intelligentietaken laten tamelijk grote verschillen zien. Deze 
verschillen hangen samen met:  

• De vraag welke EEG-maat (alpha, beta, thèta of een combinatiemaat) men hanteert.  
• De vraag welke intelligentietaak men laat uitvoeren.  
• De vraag welke hersengebieden men in het onderzoek betrekt.  

Bovendien zijn de resultaten van een EEG-meting niet altijd even betrouwbaar. Bij een tweede meting 
loopt men nogal eens de kans om tot een ander uitkomst te komen dan bij een eerste meting.  

 

EP is de afkorting van “evoked potential” en AEP is een gemiddelde score over een groot aantal 
afzonderlijk gemeten “evoked potentials”. Een “evoked potential” is een elektrisch te meten 
hersensignaal dat kan worden opgewekt als men een proefpersoon een taak laat uitvoeren. Bij EEG-
metingen registreert men hersenactiviteit als een proefpersoon in rust is, vervolgens onderzoekt men 
de samenhang met de uitkomsten op een psychologische taak. Bij EP’s en AEP’s worden de 
hersensignalen op het moment dat de proefpersoon actief een taak uitvoert gemeten. De AEP’s worden 
gemeten door op diverse plaatsen op het hoofd elektroden te plaatsen.  

Men concludeert dat de samenhang tussen scores op intelligentietaken en AEP- scores bij de 
taakuitoefening ongeveer .45 bedraagt.  

Het onderzoek naar het verband tussen hersensignalen en taakuitvoering is veelbelovend. Het is echter 
niet handig en erg moeilijk uitvoerbaar om intelligentie op deze wijze te gaan meten. Wederom zien we 
dat er wel een zekere samenhang is tussen scores op tests en neurologische maten, maar deze lijkt 
onvoldoende hoog te zijn om de beide maten als onderling uitwisselbaar te kunnen beschouwen en om 
te kunnen pretenderen dat intelligentie voldoende nauwkeurig door middel van dergelijke 
neurologische maten gemeten kan worden.  
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2.2.3 PASS-theorie van intelligentie 
 

De PASS-theorie m.b.t. intelligentie (1975, 1992, 1996, 2012), waarbij PASS staat voor 
Planning, Attention-Arousal, Simultaneous and Successive, is sterk geïnspireerd op het werk 
van de Russische neuropsycholoog en ontwikkelingspsycholoog Alexander Luria (1902-1977), 
en verder uitgewerkt door o.m. de Canadese psycholoog Jagannath Das en Jack Naglieri en 
Sam Goldstein. 

PASS-theorie trekt de g-theorie in twijfel en stelt dat de hersenen samengesteld zijn uit 
afhankelijke, maar te onderscheiden functionele systemen.  

Hierbij baseren de onderzoekers zich onder andere op neuroimaging (beeldvorming van de 
hersenen) en klinische studies van mensen met hersenletsel. Beiden laten zien dat het brein 
modulair werkt.  

Zo zal bv. hersenschade aan een specifieke corticale zone – bv. aan de linkertemporale lob – 
wel de productie maar niet het begrijpen van gesproken en geschreven taal belemmeren. 
Schade aan een nabijgelegen zone zal het omgekeerde effect hebben, waarbij een persoon 
wel in staat is om taal te produceren, maar niet om spraak en tekst te begrijpen.  

 

Er worden vier processen onderscheiden: 

 

 
 

 

 



@AP Hogeschool p 28 / 263 

1. Planning: heeft betrekking op executieve systemen die verantwoordelijk zijn 
voor het controleren en organiseren van gedrag, het construeren en selecteren 
van strategieën en het monitoren van de uitvoering door gebruik te maken van 
feedback. Voor een adequate planning zijn de volgende functies uiteraard 
betrokken. 
 

2. Aandacht en arousal: is verantwoordelijk voor het aanhouden van 
arousalniveaus en alertheid en het vasthouden van de focus op relevante 
stimuli. Mensen met ADHD bijvoorbeeld hebben hierin beperkingen. 
 

Simultane en successieve informatieverwerking gaat over twee manieren om informatie te 
encoderen, te transformeren en vast te houden:  

3. Simultane informatieverwerking gaat over de vaardigheid om aparte stimuli 
of informatie-eenheden te integreren in grotere, samenhangende gehelen. 
Voorbeeld hiervan is het begrijpen van mondelinge taal, bv. in het beoordelen 
van het verschillen tussen de zinnen: ‘Hij had een douche voor het ontbijt’ vs. 
‘Hij had het ontbijt voor een douche’ of begrijpen wie bedoeld wordt in de zin: 
‘Mijn moeders vader was zijn enige zoon.’ Ander voorbeeld is het herkennen 
van figuren, zoals het herkennen van een cirkel in een driehoek vs. het 
herkennen van een driehoek in een cirkel. 
 

4. Successieve informatieverwerking is vereist voor het organiseren van aparte 
items in een sequentiële orde, zoals bv. het onthouden van woorden, cijfers of 
acties, precies in dezelfde volgorde als waarin ze werden aangeboden. 
Voorbeeld hiervan is het sequentiëren van woorden in lezen en schrijven. 

 
 

Deze vier processen zijn functies van vier afzonderlijke hersenzones. Planning is overwegend 
gelokaliseerd in de frontale cortex. Aandacht en arousal zijn gecombineerde functies van de 
frontale cortex en diepere zones van de hersenen, alhoewel ook pariëtale zones betrokken 
zijn. Simultane en successieve informatieverwerking vinden plaats in de posterieure zones van 
de hersenen. Simultane informatieverwerking wordt breed genomen geassocieerd met 
occipitale en pariëtale zones. Successieve informatieverwerking wordt geassocieerd met 
frontaal-temporale zones. 
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2.2.4 Sternberg 
 

2.2.4.1 Sternbergs theorie van cognitieve componenten 
 

Robert J. Sternberg is een van de meest vooraanstaande intelligentieonderzoekers van de 
laatste dertig jaar.  

Sternberg (2003) sluit eveneens aan bij het intelligentieonderzoek vanuit de 
informatieverwerkingstheorie. Hij stelt dat veel beschrijvingen van intelligentie focussen op 
mentale vaardigheden zoals woordenschat, begrip, geheugen en probleem-oplossend 
vermogen die kunnen gemeten worden door intelligentietests. Hij is de mening toegedaan dat 
deze focus op meetbare mentale vaardigheden te beperkt is en slechts dat deel van 
intelligentie omvat dat zou kunnen worden omschreven als schoolse wijsheid of 
boekenwijsheid.  

 

Er zijn heel wat mensen die wellicht zwak scoren op intelligentietesten maar bv. creatief zijn 
of ‘street smart’ en zich goed kunnen aanpassen aan en vorm geven aan hun omgeving. Hij 
stelt daarom voor begaafdheid ruimer te onderzoeken door andere intelligentiegebieden mee 
te omvatten.   

Hij onderscheidt in intelligent gedrag verschillende informatieverwerkende processen, zoals 
het coderen van informatie, het maken van gevolgtrekkingen, het bepalen van relaties tussen 
brokjes informatie, het ordenen van relaties in een hiërarchie, het toepassen van kennis, het 
denken over alternatieven, het vergelijken van oplossingen en het rechtvaardigen van de 
gekozen oplossing. Naast deze verschillende stappen in informatieverwerking onderscheidt 
hij ‘metacomponenten’, die betrekking hebben op het inzicht welk probleem moet opgelost 
worden, en hoe de componenten achtereenvolgens of gelijktijdig moeten worden ingezet, en 
wanneer er moet gestopt worden.  

 

2.2.4.1 Sternbergs model van succesvolle intelligentie 

In 1988 ontvouwt Sternberg zijn triarchische, dat wil zeggen drietraps, intelligentietheorie. 
Deze vormt de basis voor zijn triarchic theory of succesfull intelligence, waarbinnen 
succesvolle intelligentie wordt gedefinieerd in termen van wat iemand bereikt, in relatie tot 
wat hij of zij belangrijk vindt in het leven en binnen zijn of haar sociale context.  

Zijn ervaringen als docent en begeleider van studenten aan de universiteit leerden hem dat 
intelligentie meer was dan wat hij in zijn componentiele theorie beschreef.  
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Hij illustreert dat met de beschrijving van drie studenten:  

Alice was erg intelligent volgens de conventionele intelligentietheorieën. Ze behaalde hoge 
testscores en was een veelbelovende studente aan de Yale-universiteit. In het eerste jaar was 
ze één van de twee beste studenten. Ze was vooral goed in analytisch denken, wat tot uiting 
kwam in het kritische beoordelen van het werk van anderen en van argumentaties. Toch was 
ze aan het einde van haar studies gezakt tot onder het niveau van de, daar erg hoge, 
middelmaat. Het bleek immers dat creatief denken na het tweede jaar aan de universiteit 
belangrijker werd.  

De tweede studente Barbara haalde eerder middelmatige cijfers op de middelbare school. Ze 
haalde amper het relatief hoge niveau om toegelaten te worden. Vanaf het tweede jaar van 
haar studies ontpopte ze zich als een zeer creatieve persoonlijkheid met veel eigen ideeën. Ze 
werd één van de betere studenten.  

Celia, de derde studente, had voldoende cijfers, maar ze miste de superieure analytische 
vaardigheden van Alice en ze was lang niet zo creatief als Barbara. Toch was zij de eerste die 
na haar studies zonder moeite een goede baan vond. Sternberg noemde haar “streetsmart”, 
ze had een uitstekende sociale intelligentie die niet wordt geëvalueerd in de klassieke IQ-tests.  

De ervaringen die hij daar opdeed brachten Sternberg tot het besluit dat zijn componentiële 
theorie (voor meer uitleg zie verder) maar één aspect van de intelligentie verklaart, namelijk 
de processen die aan de basis van intelligent gedrag liggen en die het makkelijkst in het 
analytisch denken kunnen worden onderzocht. Die theorie voldeed voor Alice, maar was niet 
in staat de prestaties van Barbara en Celia te verklaren. Daarvoor zijn andere dimensies van 
intelligentie nodig. Daarom ontwikkelde Sternberg drie deeltheorieën die hij samenbrengt in 
zijn triarchische theorie van de intelligentie.  

 

Hij ontwikkelde op basis van zijn inzichten een triarchisch intelligentiemodel. Hij onderscheidt 
in zijn theorie: 

 
1. analytisch-verbale of componentiële intelligentie: probleemoplossend vermogen, zoals 

gemeten in traditionele intelligentietests, met over het algemeen goed gedefinieerde 
problemen met één juiste oplossing. 
 

2. creatieve of synthetische of experiëntiële intelligentie: kunnen omgaan met nieuwe en 
ongewone situaties door gebruik te maken van vroegere ervaringen en actuele 
vaardigheden. Personen met een hoge creatieve intelligentie kunnen ‘foute’ antwoorden 
geven omdat ze zaken vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.   

 
3. praktisch-kwantitatieve of contextuele intelligentie: zich kunnen aanpassen aan het 

dagelijkse leven door gebruik te maken van kennis en vaardigheden. Praktische 
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intelligentie stelt een persoon in staat om te begrijpen wat er moet gedaan worden in een 
specifieke situatie en het dan ook te doen. 

 

Hieronder worden de drie subtheorieën meer in detail besproken.  

 
1. De componentiële subtheorie 

 

Deze subtheorie beschrijft de innerlijke, mentale processen die zich in de mens afspelen als 
hij intelligent gedrag stelt. Een component is een informatieverwerkingsproces. Deze 
processen vormen de basis voor de beide andere subtheorieën. 
De processen kunnen drie functies hebben. Ze kunnen een rol spelen bij:  

• het proces van plannen (metacomponenten)  
• de uitvoering van een taak (prestatiecomponenten)  
• het verwerven van nieuwe kennis (kennisverwervingcomponenten) 

 

a. De metacomponenten  

Voorbeeld 

Een man moet ’s morgens om acht uur het vliegtuig van Brussel naar New York halen. Helaas 
overslaapt hij zich en wordt hij pas om zeven uur wakker. Hij wast zich haastig en pakt zijn 
koffer. Dan rijdt hij met zijn wagen naar het station. Hij heeft alle pech, in de ochtendspits 
verloopt het verkeer langzaam en elk verkeerslicht springt net op rood als hij er aankomt. De 
trein is al vertrokken als hij het station bereikt. De volgende trein vertrekt pas een half uur 
later, zodat hij zijn vliegtuig zal missen. Hij is in paniek en wacht toch maar op de volgende 
trein om dan een later vliegtuig te nemen.  

Dit is een voorbeeld van slechte planning, waardoor de man zijn doel mist. Als hij zijn probleem 
systematischer had aangepakt, zou het makkelijker op te lossen zijn geweest. Hij had zijn 
wekker kunnen zetten. Hij had zijn koffers al de vorige avond kunnen pakken. Hij had een 
alternatieve weg naar het station kunnen zoeken. Hij had zelf met zijn auto naar de luchthaven 
kunnen rijden.  

Metacomponenten zijn deelprocessen die werkzaam zijn wanneer de persoon de 
verschillende mogelijkheden om een probleem op te lossen op een rij zet, bij het maken van 
plannen en bij het nemen van een besluit. Plannen en beslissen is zeer belangrijk in het 
dagelijkse leven.  

Enkele door Sternberg onderscheiden metacomponenten:  
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• het identificeren van het probleem  
• het selecteren van informatie  
• het kiezen van een strategie  
• het kiezen van de hulpmiddelen  
• het nemen van beslissingen  
• het opnemen van externe feedback.  

 

b. De prestatiecomponenten  

Het volstaat niet om de aanpak van een probleem te plannen. Op een bepaald ogenblik moet 
je het plan ook uitvoeren. Dan gaan de prestatiecomponenten een rol spelen.  

Deze strategieën zijn belangrijk wanneer de persoon zijn problemen oplost. Hier worden drie 
componenten of deelprocessen onderscheiden.  

• waarnemen van nieuwe informatie en beslissen welke informatie relevant is voor het 
oplossen van je probleem.  

• samenbrengen van handelingen en vergelijken van informatie.  
• nagaan of door de handelingen die je gesteld hebt je probleem is opgelost.  

 

Voorbeeld 

Veronderstel dat je met je zuurverdiende spaarcenten een tweedehandswagentje kon kopen. 
Ondanks de waarschuwingen van je vader, was jij ervan overtuigd de koop van de eeuw af te 
sluiten. Fier als een pauw wil je de eerste rit maken, maar je kan de motor niet aan de praat 
krijgen. Wat je ook probeert, hij lijkt wel steendood. Je denkt aan je handboek in autotechniek. 
Je weet dat de kleur van je wagen nu niet belangrijk is; ook je kennis van het aantal PK’s doet 
er niet toe. Wel herinner je je dat je naar het peil van de brandstof moet kijken, dat je moet 
onderzoeken of je batterij het nog doet, ...  

Je moet dus in staat zijn nieuwe informatie waar te nemen en vervolgens te onderscheiden 
welke informatie op dat ogenblik relevant is voor je probleem en welke dat niet is.  

Vervolgens controleer je het peil van de brandstof, dat in orde blijkt. Wanneer je de 
contactsleutel omdraait, hoor je dat de motor niet meer draait. Je weet nu dat er problemen 
kunnen zijn met je batterij. Je kan misschien onderzoeken of de batterij nog in goede staat is 
als je over het nodige gereedschap beschikt. Je kan ook onmiddellijk besluiten de wagen van 
je vader in te schakelen om je motor op gang te krijgen.  

Zo ben je bezig allerhande handelingen samen te brengen en de informatie te vergelijken. Je 
vergelijkt bijvoorbeeld jouw type batterij met die van je vader.  
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Tenslotte zou je op die manier je probleem moeten kunnen oplossen. Als dat niet lukt, kan je 
natuurlijk nog de pechverhelpingsdienst inschakelen.  

 

c. De kennisverwervingscomponenten  

Kennisverwervingscomponenten spelen een rol als de persoon nieuwe informatie opzoekt en 
verwerkt. Voordat een persoon in staat is een probleem grondig te bestuderen en een 
oplossingsstrategie te plannen moet hij over de nodige informatie beschikken. Die moet hij 
vaak opzoeken en verwerken. Volgende processen spelen hier een rol:  

• onderscheid maken tussen relevante en irrelevante informatie: selectief coderen 
• vergelijken of de informatie die ik tegenkom van toepassing is op mijn situatie: 

selectief vergelijken 
• het in verband brengen van verschillende stukken informatie met elkaar: selectief 

combineren  

Voorbeeld 

Ik wil autotechniek leren uit een handboek in de hoop iets te begrijpen van de problemen 
wanneer mijn wagen nog eens defect raakt.  

Op de eerste plaats zie ik dat het handboek veel te veel informatie voor mij bevat. Omdat ik 
met een dieselmotor rijd is de informatie over benzine- en gasmotoren niet relevant. Ik moet 
dus relevante van irrelevante informatie kunnen onderscheiden, anders zou ik dom werken en 
veel tijd verliezen. Dat principe noemt Sternberg het selectief encoderen.  

Het handboek gaat over autotechniek in het algemeen en behandelt geen automerken in het 
bijzonder. Daarom oordeel ik tijdens of na de lezing in welke mate de informatie uit het boek 
op mijn auto van toepassing. Daarvoor kan ik onder mijn motorkap kijken of kan ik de uitleg in 
het instructieboekje van mijn auto vergelijken met de informatie in het handboek. Dat 
vergelijken van informatie noemt Sternberg selectief vergelijken.  

Bij heel wat problemen zal ik in staat moeten zijn verschillende stukken informatie uit het 
handboek met elkaar in verband te brengen. Veronderstel dat de richtingaanwijzers plots niet 
meer functioneren. Als ik in het handboek alleen onder de hoofding “richtingaanwijzers” kijk, 
word ik misschien niet veel wijzer. Ik moet bijvoorbeeld mijn kennis van de elektriciteit van de 
wagen kunnen verbinden met mijn inzicht in de werking van de aanwijzers. Dit proces is het 
selectief combineren.  
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De processen die Sternberg in de componentiële subtheorie beschreef spelen een belangrijke 
rol in de volgende subtheorieën. Ze zijn dus nodig om te begrijpen hoe mensen te werk gaan 
als ze een nieuwe taak moeten uitvoeren of hoe ze met hun omgeving omgaan.  

 

2. De experiëntele subtheorie 
 

Een tweede trap in het “drie-trappen-model” van Sternberg is de experiëntele subtheorie.  

Mensen ervaren hun intelligentie in hun omgaan met het “nieuwe” dat de dagelijkse realiteit 
hen permanent biedt. Dit “omgaan met” varieert van de allereerste confrontatie tot en met 
de routine die ontstaat wanneer het geleerde gedrag geautomatiseerd verloopt. Inzicht speelt 
hierbij een belangrijke rol.  

Om te achterhalen wat inzicht is, onderzocht Sternberg hoe grote wetenschappelijke inzichten 
tot stand komen.  

Voorbeeld: Flemings ontdekking van de penicilline  

Een experiment van Fleming mislukte omdat de schimmels de bacteriën hadden gedood. Toen 
hij het resultaat wilde vernietigen, besefte hij dat de schimmels waarschijnlijk sterker waren 
dan de bacteriën. Hij legde een verband tussen dit gegeven en het idee dat schimmels 
misschien te gebruiken waren bij de bestrijding van bacteriën die ernstige ziekten bij mensen 
veroorzaakten, dat schimmels als “geneesmiddel” konden gebruikt worden.  

 

De bekwaamheid om met nieuwigheden om te gaan betekent dat de persoon op om het even 
welke manier moet kunnen putten uit zijn ervaring. Hierbij zijn drie processen erg belangrijk:  

• het selectief coderen  
• het selectief vergelijken  
• het selectief combineren  

 

a. Het selectief coderen  

Selectief coderen betekent dat de persoon de relevante van de irrelevante informatie moet 
kunnen onderscheiden om een probleem op te lossen. Bij het lezen van een tekst selecteren 
we informatie.  

Voorbeeld 
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“Hij zag een macropodida tijdens zijn reis door Australië. Hij kwam net terug van een zakenreis 
naar India en hij was uitgeput. Toen hij naar buiten keek, zag hij een macropodida 
rondhuppelen in een weide. Het was een typisch buideldier. Terwijl hij toekeek, stapte een 
jonge macropodida, die zich vasthield in een opening in de voorkant van het onderlichaam van 
zijn moeder.” 

In dit verhaal zit heel wat informatie die onbelangrijk is om te begrijpen dat een macropodida 
een kangoeroe is. We moeten echt niet weten dat de persoon in kwestie terugkomt van een 
zakenreis, dat hij vermoeid is en dat hij zijn ogen dichtknijpt. We selecteren dus informatie.  

 

b. Het selectief vergelijken  

Selectief vergelijken houdt in dat we nieuw verworven informatie via een vergelijking in 
verband brengen met kennis die we al hebben. De nieuwe informatie krijgt maar betekenis in 
de mate dat we ze in verband brengen met wat we al weten.  

In ons voorbeeld proberen we duidelijk te maken waarmee het nieuwe woord “macropodida” 
te vergelijken is en hoe het verschilt van oude woorden die we al in ons geheugen hebben 
opgeslagen.  

Hierbij zijn ook de etymologische betekenis van de termen van belang. Daarvoor doen we 
beroep op termen die we kennen uit een andere taal (bijvoorbeeld Latijn of Grieks). We 
kunnen ook besluiten dat de nieuwe term een synoniem is voor een woord dat we al kennen 
of dat de nieuwe term onze oude terminologie uitbreidt.  

Naarmate we meer informatie hebben over de macropodida, wordt de marge van de dingen 
waartoe hij kan behoren smaller. Het wordt duidelijk dat het selectief vergelijken een andere 
pool is van dezelfde experiëntele subtheorie.  

 

c. Het selectief combineren  

Selectieve combinatie betekent dat de persoon de verschillende gegevens, die ten opzichte 
van elkaar in eerste instantie los staan van elkaar, met elkaar in verband kan brengen om het 
probleem op te lossen.  

We keren terug naar het voorbeeld van daarnet. Uit de eerste zin weten we dat de 
macropodida zichtbaar is en in Australië thuishoort. In de derde zin leren we dat het iets is dat 
rondhuppelt in een weide. Nog wat verder leren we dat het een buideldier is dat planten eet. 
Ook draagt het zijn jongen in een buidel. We weten nu genoeg en als we de informatie op een 
bepaalde manier samenbrengen, weten we dat een macropodida een kangoeroe is.  
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Met het woord selectief bedoelde Sternberg de gerichtheid van de persoon om vertrouwd te 
worden met de nieuwe situatie en de nieuwheid ervan weg te werken.  

Bij heel wat problemen lijkt het wel een wonder dat de mens met al die informatie tegelijk 
rekening kan houden. Veel van de aanpak van die taken is maar mogelijk omdat de processen 
van informatieverwerking geautomatiseerd verlopen. Dat wil zeggen zonder dat er een 
bewust inzicht nodig is op dat ogenblik. Als de persoon niet komt tot zo’n automatisering zal 
dat blijken uit een minder intelligente aanpak van de problemen.  

Het verschil tussen een vaardige autobestuurder en een beginneling blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat de eerste vrijwel geautomatiseerd handelt, terwijl de beginneling bij elke stap moet 
nadenken. De beginneling is totaal geconcentreerd op zijn taak en heeft geen oog voor andere 
aspecten van zijn situatie.  

 
3. De contextuele subtheorie 

 
Voorbeeld 

Iemand kan zich in zijn beroep ongelukkig voelen, omdat zijn waarden niet overeenkomen met 
die van de werkgever. Om dat probleem op te lossen, kan de werknemer een andere job 
zoeken. Maar misschien beschikt hij niet over de bekwaamheid een ander beroep uit te 
oefenen en heeft hij geen keuze. In dat geval kan hij proberen zijn werkgever tot andere 
gedachten te brengen. Eventueel kan hij dreigen met een staking als hij ook andere 
werknemers kan overtuigen.  

De mens probeert op een intelligente wijze om te gaan met zijn omgeving. Indien een persoon 
zich niet goed voelt in de situatie waarin hij zich bevindt (bijvoorbeeld werk) dan zal hij daar 
iets proberen aan te doen. Dit kan op de volgende manieren:  

• aanpassing  
• een andere omgeving zoeken  
• de omgeving aanpassen  

 

a. Aanpassing  

Aanpassing betekent dat de persoon zich probeert goed te voelen in zijn omgeving (zich toch 
proberen goed te voelen op het werk). Als hij zich daarin niet zo makkelijk voelt als hij had 
gehoopt, kan hij een andere oplossing zoeken. De ongelukkige werknemer die het gevoel 
heeft dat zijn werk niet is aangepast aan zijn bekwaamheden, bewijst zichzelf een slechte 
dienst door in deze situatie te blijven.  
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b. Andere omgeving zoeken 

Als aanpassing niet mogelijk of niet wenselijk is, kan de persoon proberen een andere 
omgeving te zoeken (veranderen van werk). Die mogelijkheid ligt niet voor iedereen open. 
Misschien heeft de werknemer niet de relaties of de bekwaamheden voor een andere baan. 
In dat geval staat misschien nog een derde mogelijkheid open.  

 

c. De omgeving aanpassen 

De persoon kan proberen de omgeving aan zijn wensen aan te passen. De werknemer kan 
bijvoorbeeld proberen met de werkgever te praten, zodat die misschien bereid is de 
werkomgeving te veranderen om ze beter aan te passen aan de wensen en de mogelijkheden 
van de werknemer.  

 

Een gevolg van deze subtheorie is dat de elementen om zich aan een bepaalde situatie aan 
te passen, vaak niet volstaan om zich in een andere situatie goed te voelen. De ene situatie 
laat zich waarschijnlijk anders manipuleren dan een andere. Daarom zal de soort intelligentie 
die nodig is niet dezelfde zijn voor verschillende personen en in verschillende situaties.  

Met deze theorie legt Sternberg de link naar praktische intelligentie en het belang ervan in 
het dagelijkse leven. (zie ook verder in het deel rond ‘praktische intelligentie’) 

 

2.2.4.2 Testmateriaal 

Sternberg ontwikkelde een intelligentietest om personen te identificeren die op een andere 
manier begaafd zijn en die niet als dusdanig door klassieke intelligentietests worden 
onderkend. De Sternberg Triarchic Abilities Test (1992) meet niet alleen traditionele 
intellectuele vaardigheden, maar daarnaast ook analytische en synthetische vaardigheden, 
automatiseren en praktische vaardigheden.  

 

2.2.4.3 Kritiek op de theorie van Sternberg 

De sterkste punten van kritiek focussen op de problemen om onconventionele vaardigheden 
zoals de creatieve en praktische vaardigheden op een betrouwbare manier te meten, en op 
de moeilijkheden om deze vaardigheden psychometrisch te differentiëren van vaardigheden 
die gemeten worden door de klassieke intelligentietests. Deze kritieken gelden ook voor de 
intelligentietheorie van Howard Gardner, die we hieronder kort bespreken. 
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2.2.5 Howard Gardners theorie van meervoudige intelligentie 
 

2.2.5.1 Theorie van Gardner 

Howard Gardner bouwde zijn theorie op om buitengewone talenten in 
een beperkt gebied te verklaren. Volgens hem omvat intelligentie de 
vaardigheden om problemen in een bepaald gebied te detecteren en op te 
lossen. Samen vormen deze vaardigheden de basis voor de verwerving van 
nieuwe kennis binnen dit gebied.  

Hij heeft geprobeerd de wetenschappelijke bevindingen van de cognitieve 
psychologie, de neurologie, de ontwikkelingspsychologie en het onderzoek naar genieën en 
individuen met specifieke begaafdheden dan wel handicaps te combineren tot één, 
allesomvattend referentiekader.  

Belangrijke bronnen voor Gardners theorie zijn onder meer de verslagen van neurologen over 
patiënten met hersenletsel, omdat op basis daarvan kan worden gedemonstreerd dat 
verschillende hersendelen verantwoordelijk zijn voor de verschillende intellectuele processen.  

Hij ging uit van de vaststelling dat sommige mensen specifieke talenten hebben zonder dat 
dit gepaard gaat met een hoge g-score. Dit is het geval voor muzikale genieën als Bach en 
Mozart, maar ook voor mensen met het savantsyndroom. Deze mensen hebben een lage 
algemene intelligentie maar blinken uit in één bepaalde vaardigheid, zoals het uitvoeren van 
rekenkundige bewerkingen (rekenwonder) of het onthouden van kalenderdagen. Anderen 
hebben een ongelooflijk muzikaal talent. Deze talenten lijken geen weerspiegeling te zijn van 
een algemene intelligentiefactor, maar eerder het gevolg van domeinspecifieke vaardigheden.  

Howard Gardner stelde een theorie van meervoudige intelligenties op om buitengewone 
talenten op een beperkt gebied te kunnen verklaren. Volgens hem omvat een intelligentie de 
vaardigheden om problemen in een bepaald gebied te detecteren en op te lossen. In Gardners 
theorie is intelligentie altijd gebonden aan een specifieke inhoud.  

Als intelligentie gebaseerd is op specifieke vaardigheden zou je kunnen verwachten dat er een 
groot aantal van dergelijke intelligenties bestaan, maar volgens Gardner is dat niet zo. Volgens 
Gardner wijst de evidentie slechts op 8 types.  

Drie hiervan zijn behoorlijk traditioneel en je zou ze waarschijnlijk ook als eerste vermelden 
wanneer je gevraagd werd om de elementen van de intelligenties op te sommen:  
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1. Linguïstische intelligentie 

Linguïstische intelligentie uit zich in taalvlotheid. Dichters, toneelschrijvers, romanciers, 
vertalers en redenaars hebben allemaal een hoge mate van linguïstische intelligentie. Het is 
de vaardigheid die men nodig heeft om te kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. 
Lokalisatie: de linkerhersenhelft (bij rechtshandigen), met name één hersengebied (Broca’s 
gebied) zou hier een centrale rol spelen. Dit hersengebied is met name verantwoordelijk voor 
het tot stand komen van grammaticaal juiste zinnen.  

2. Logisch-wiskunige intelligentie 

Logisch-wiskundige intelligentie is de klassieke component uit de theorie van Piaget en legt 
een belangrijke klemtoon binnen het westerse onderwijs. Dit is de vaardigheid die nodig is om 
te kunnen rekenen, logische puzzels op te lossen, te redeneren en wetenschappelijk te 
denken. Beide hersenhelften zijn betrokken in dit proces van logisch redeneren. 

3. Spatiale intelligentie 

Spatiale intelligentie is het talent van architecten, navigators en anderen die mentale beelden 
op veel verschillende manieren kunnen oproepen en manipuleren. Ruimtelijke intelligentie 
heeft iemand nodig om zich te kunnen oriënteren in de ruimte: kaart lezen, autorijden, maar 
ook schaken en schilderen, tekenen, de weg weten en gezichten herkennen. Volgens Gardner 
leidt beschadiging van de voorste delen van de rechter hersenhelft tot vermindering van 
ruimtelijke vaardigheden.  

De resterende vijf soorten intelligentie beklemtonen artistieke expressie, lichamelijke 
capaciteiten en persoonlijke interacties, en zijn bedoeld als aanvulling voor de klassieke 
accenten op logica, wiskunde en wetenschap.  

De resterende intelligentiesoorten zijn:  

4. Muzikale intelligentie 

Muzikale intelligentie omvat de vaardigheden om toonhoogte, ritme en timbre te 
onderscheiden en te integreren. Hieronder vallen zowel de talenten voor de compositie als 
voor de uitvoering. Lokalisatie: hiervoor is vermoedelijk de rechterhersenhelft 
verantwoordelijk, maar een apart hersengebied is (momenteel) niet goed aanwijsbaar.  

5. Lichaamskinetische intelligentie 

Lichaamskinetische intelligentie is in hoge mate aanwezig bij atleten, dansers, beeldhouwers, 
chirurgen en anderen die veel afweten van beweging en die de vaardigheid vertonen om 
ingewikkelde bewegingen te imiteren en te coördineren. Tot op zekere hoogte is dit talent 
ook aanwezig bij acteurs, clowns en mimespelers omdat zij eveneens veel inzicht in beweging 
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en lichaamsexpressie bezitten. Vooral de motorische cortex (elke hersenhelft bestuurt één 
kant van het lichaam) zou hiervoor verantwoordelijk zijn. 

 

6. Interpersoonlijke intelligentie 

Interpersoonlijke intelligentie is de vaardigheid om distinctieve kenmerken bij andere 
personen op te merken en om gepast met anderen te interageren. Het is de vaardigheid die 
nodig is om zowel verbale als non-verbale gedragingen van andere mensen goed te kunnen 
begrijpen, te interpreteren en om bijvoorbeeld emoties van anderen goed te kunnen 
beoordelen. 

7. Intrapersoonlijke intelligentie 

Intrapersoonlijke intelligentie verwijst naar de kennis en het begrip van zichzelf en is 
belangrijk voor de vorming van de identiteit. Hier gaat het om de vaardigheid die nodig is om 
het eigen handelen goed te kunnen begrijpen en daarover te kunnen nadenken. 

8. Naturalistische intelligentie 

Naturalistische intelligentie werd door Gardner als type intelligentie in een later stadium 
(1999) toegevoegd. Het is de vaardigheid om objecten en patronen in de natuurlijke wereld 
te herkennen en in klassen in te delen (categoriseren). Het omvat de vaardigheid om levende 
en natuurlijke organismen te herkennen en te begrijpen. Deze intelligentievorm is in hoge 
mate aanwezig bij landbouwers en natuurwetenschappers en vereist onder andere de 
vaardigheid om patronen te herkennen en op basis daarvan soorten te identificeren en met 
elkaar in verband te brengen. 

 

De visie van Gardner over meervoudige intelligenties is een afwijking van de traditionele 
psychometrische en cognitieve analyse. In plaats van zich uitsluitend te richten op de 
vaardigheden om informatie te verwerken, wijst Garder op de rol van de neuropsychologie, 
de culturele ervaringen en de expertise die mensen op basis van oefening verwerven. Hij wijst 
ook op de noodzaak om een verklaring te vinden voor de idiots savants, mensen met speciale 
gaven die voor de rest slecht scoren op intelligentietests. Hoewel de visie van Gardner niet 
door iedereen gedeeld wordt, vormt zij een synthese van veel verschillende benaderingen 
waartoe ook het pleidooi voor de emotionele intelligentie behoort (Goleman, 1995).  

 

2.2.5.2 Kritiek op de theorie van Gardner 

Is de visie van Gardner een theorie? Misschien niet want ze maakt geen duidelijke predicties 
die experimenteel getoetst kunnen worden. Het is meer een opsomming van intelligente of 
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briljante vaardigheden. Andere auteurs noemen zijn visie op intelligentie te breed, en meer 
een weergave van specifieke talenten, persoonlijkheidstrekken en vaardigheden. Bovendien 
zijn er onvoldoende empirische aanknopingspunten voor de door hem onderscheiden vormen 
van intelligentie, waardoor ze moeilijk meetbaar zijn.  
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2.3 Het ontstaan en de ontwikkeling van het C-H-C-model 
 
Het meest gebruikte model rond intelligentie is momenteel het C-H-C-model. In hoofdstuk 4 
wordt er uitgebreid besproken hoe dit model gebruikt en ingezet wordt in intelligentie-
onderzoek.  
In dit deel wordt het ontstaan en de geschiedenis van dit model toegelicht. 
 
 

2.3.1 Raymond Cattell – Gf-Gc theorie 

 
 

De Brit Raymond Cattell (1905-1998), aanvankelijk opgeleid als 
scheikundige, later als psycholoog, wordt doctoraatsstudent van 
Charles Spearman aan de University of London. Net zoals 
Spearman enkele jaren voor hem, verhuist hij in de jaren ’30 naar 
de Columbia University in New York.  
 
Hij ontwikkelt vanaf de vroege jaren 1940 zijn theorie over 
intelligentie, voortbouwend op het werk van zijn mentor. Hij was 
het met Spearman eens dat testscores een combinatie laten zien 
van algemene intelligentie en een specifieke factor die varieert 
van test tot test, maar hij stelt dat algemene intelligentie niet één 
factor was, maar opgebouwd is uit twee te onderscheiden 
factoren. Hij baseert deze dichotome conceptualisatie van 

cognitieve vaardigheden onder meer op factoranalytisch werk dat Thurstone in de jaren 1930 
had verricht.  
 

Daarnaast is hij in de jaren 1930 sterk bezig met het ontwikkelen van een intelligentietest die 
de klemtoon legt op ‘universele’ cultuurvrije inhouden, eerder dan op cultuurgebonden 
kennis. Hij deed dit vanuit de vaststelling dat de meeste intelligentietesten in die tijd in 
overdreven mate de klemtoon legden op verworven kennis. De grafische items uit deze 
cultuurvrije intelligentietest zijn aanpassingen uit dan recent ontwikkelde cognitieve testen 
zoals de Progressive Matrices (Raven, 1936) en doolhoven (Porteus, 1937). 

Zijn lezing in 1940 op de American Psychological Meeting wordt gezien als de eerste publieke 
presentatie van zijn Gf-Gc theorie (Cattell, 1941). Hij poneert vier stellingen: 
 
1. Hij identificeert in de cognitieve capaciteiten bij volwassenen twee types intelligentie, 

met name fluid intelligence - Gf (‘vloeiende intelligentie’) en crystallized intelligence – Gc 
(‘gekristalliseerde intelligentie’). 

 
2. Fluid intelligence of ‘fluid reasoning’ staat voor de puur algemene capaciteit om logisch te 

denken en problemen op te lossen in nieuwe situaties, onafhankelijk van verworven 
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kennis. Het is de vaardigheid om nieuwe problemen te analyseren, onderliggende 
patronen en relaties te identificeren, en door logisch denken te extrapoleren. Fluid 
intelligence is nodig voor het oplossen van logische problemen, zoals wetenschappelijke, 
wiskundige of technische problemen.  Fluid redeneren omvat inductief en deductief 
redeneren.  

Cattell ging er van uit dat fluid intelligence vooral bepaald wordt door biologische en 
neurologische factoren, maar ook gedeeltelijk door incidenteel leren door interactie met 
de omgeving. Fluid intelligence weerspiegelt in Cattells opvatting in sterke mate de 
erfelijke kant van intelligentie. 

3. Crystallized intelligence is het vermogen om kennis, vaardigheden en ervaring te 
gebruiken. Het is niet hetzelfde als geheugen of kennis, maar het steunt wel op de 
bereikbaarheid van informatie uit het langetermijngeheugen. Crystallized intelligence 
komt onder meer tot uiting in woordenschat, in algemene kennis en in de vaardigheid om 
te redeneren met woorden en getallen. Het is het product van onderwijs en culturele 
ervaring (acculturatie), in interactie met fluid intelligence, maar het onderstelt niet langer 
‘inzichtelijke perceptie’ om succesvol te kunnen gebruikt worden. 

  
4. Tenslotte stelt Cattell dat scores op intelligentietesten op elke leeftijd het gecombineerde 

resultaat zijn van fluid en crystallized vaardigheden. In de kinderjaren is de fluid 
vaardigheid dominant, terwijl op volwassen leeftijd, ten gevolge van het dalen van de fluid 
vaardigheid, de scores vooral gedomineerd worden door crystallized vaardigheden.  

 

 

Cattells ‘Investment Theory’ (1987) 

Een van de onderliggende basisideeën van de Gf-Gc theorie is dat Gf en Gc causaal 
gerelateerd zijn, waarbij de verwerving (of de ontwikkeling of groei) van Gc in belangrijke 
mate afhangt van Gf. Ook andere factoren, zoals persoonlijkheid, motivatie en 
scholingskansen worden naar voor geschoven als factoren die een invloed hebben op de 
ontwikkeling van Gc, zij het in mindere mate dan Gf.  

Een omgekeerde beweging of een wederkerige relatie maakt geen deel uit van de theorie: er 
wordt aangenomen dat het niveau van Gf niet wordt beïnvloed door het verwerven van Gc. 

Hieronder geven we schematisch Cattells ‘Investment Theory’ weer:   
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Gf 

Cattell definieert Gf als ‘a single, general, relation-perceiving ability, connected with the total, 
associational, neuron development of the cortex’ (Cattell, 1987), m.a.w. een enkelvoudige, 
algemene vaardigheid om relaties te onderkennen, verbonden met de totale, geassocieerde 
neuronale ontwikkeling van de hersenen. 

De term ‘fluid’ verwijst naar het gegeven dat dit aspect van intelligentie niet gebonden is aan 
specifieke sensorische, motorische of geheugengebieden.  

Cattell maakt onderscheid tussen twee types van fluid intelligence, historische Gf en actuele 
Gf. Historische Gf verwijst naar een meting van fluid intelligence op een bepaald moment in 
het verleden, actuele Gf naar een actuele meting van Gf.  

 

Gc 

Gc wordt gedefinieerd als ‘complex, acquired abilities, in the form of high-level judgmental 
skills in particular perceptual and motor areas’ (Cattell, 1987), m.aw. naar complexe, 
verworven vaardigheden onder de vorm van beoordelingsvaardigheden van een hoog niveau 
in specifieke sensorische en motorische gebieden. De term ‘crystallized’ houdt in dat de 
uitdrukking van deze vaardigheden verbonden is met een serie specifieke gebieden. 
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Wanneer een persoon een ‘crystallized’ intelligentieonderzoek aflegt, dan is het resultaat een 
schatting van de actuele Gc.  

Gc is, zoals in het model hierboven te zien, functie van historische Gf en de ‘globale 
leerinvestering’ (‘common learning investment’), die op zich functie is van:  

- tijd: hoe meer tijd er verstreken is, hoe meer leerervaringen iemand heeft kunnen 
opdoen  

- interesse: hoe meer interesse en motivatie, hoe meer er geleerd wordt  
- geheugen: hoe beter informatie kan worden opgeslagen en terug kan worden 

opgeroepen, hoe ruimer Gc zich kan ontwikkelen 
 

Cattell stelt dat ‘iemands gekristalliseerde vaardigheidsniveau op dit moment functie is van 
de vloeiende intelligentie van een jaar terug én de interesse in schoolwerk en in algemene 
abstracte problemen’. 

Verder stelt hij dat, hoewel personen kunnen kiezen in welk domein ze hun Gf investeren, 
personen die blijk geven van een hoge vaardigheid in een gekristalliseerd vaardigheidsgebied, 
waarschijnlijk ook in andere gebieden hoog zullen scoren.  

Alhoewel Cattells theorie nogal direct en rechtlijnig is, geven Cattell en Horn toe dat het vrij 
moeilijk is om dit empirisch te onderzoeken. De resultaten van het empirisch onderzoek 
hierover zijn gemengd en laten tot dusver geen sluitende conclusies toe.  

 

2.3.2 John Horn 
 

Vanaf het begin van de jaren 1960 begint een lange periode van 
intense samenwerking tussen Raymond Cattell en zijn 
doctoraatsstudent John Horn (1929-2006). Horn verfijnde en breidde 
Cattells dichotome Gf-Gc model verder uit in de loop van zijn hele 
carrière, zodat de Gf-Gc theorie tegenwoordig aan beide onderzoekers 
wordt toegeschreven, m.n. de Cattell-Horn theorie of de uitgebreide 
Gf-Gc theorie (‘expanded Gf-Gc theory’ of ‘extended Gf-Gc theory’). 

  
 
 

In 1965 voegde Horn twee factoren toe, naast fluid en crystallized intelligentie, m.n.  
- visuele informatieverwerking - general visualisation - Gv 
- verwerkingssnelheid - general speediness  - Gs 
 
Later werden nog andere factoren toegevoegd: 
- kortetermijngeheugen – short-term memory  - Gsm  of kortetermijnverwerving en 

heroproeping  - short-term acquisition and retrieval 
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- langetermijngeheugen - long-term memory – Glm   of   tertiaire opslag en heroproeping - 
tertiary storage and retrieval 

- auditieve informatieverwerking – auditory processing - Ga 
 
In 1991 voegde hij er nog een factor aan toe: 
- reactiesnelheid en snelheid in het nemen van beslissingen - reaction time and decision 

speed – Gr 

Tenslotte werden in 1994 volgende vaardigheden toegevoegd, op basis van onderzoek van 
Horn en Woodcock. 
- kwantitatieve vaardigheid (quantitative ability) Gq en  
- brede lees- en spellingsvaardigheid (broad reading and writing ability) – Grw  
 

Op die manier komt een tienfactorenmodel tot stand, wat bekend zal worden als het C-H-
model, genoemd naar de eerste letters van de namen van de auteurs, Cattell en Horn. Volgens 
dit model is elk van deze factoren een brede, tweede orde (Stratum II) vaardigheidsfactor die 
naar voor komt wanneer een grote en diverse set van testen die nauwe (Stratum I) 
vaardigheden meten aan factoranalyse onderworpen wordt.  

Het C-H-model omvat niet meer de oorspronkelijke g-factor van Spearman.   

 

 

2.3.3 John Carroll 

 
Tegen de jaren 1980 zijn reeds honderden empirische studies 
uitgevoerd om de structuur van intelligentie te onderzoeken. Deze 
hoeveelheid materiaal is tegelijk gigantisch en verwarrend. 
Schoolpsycholoog John Carroll (1916-2003) voelt de nood aan om 
een grondig overzicht en een degelijke kritische review te maken 
van dit volumineuze repertoire aan wetenschappelijk 
factoranalytisch onderzoek t.a.v. de structuur van intelligentie. 

Carroll begint met het verzamelen en systematisch evalueren van 
empirisch onderzoek m.b.t. cognitieve vaardigheden. Na 12 jaar 
intensief werk is hij erin geslaagd om 461 unieke datasets van 

cognitieve vaardigheidstestscores uit de voorgaande 50 tot 60 jaar te verzamelen en te 
onderwerpen aan een systematische exploratieve factoranalyse.  

In 1993 publiceerde hij het resultaat van zijn onderzoekswerk in een monumentaal werk: 
Human Cognitive Abilities: A survey of factor-analytic studies.  
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2.3.3.1 Three stratum Theory van Caroll 

 

Gebaseerd op dit enorm factoranalytisch onderzoek stelde hij zijn Three Stratum Theory van 
menselijke cognitieve vaardigheden voor. De bijval in wetenschappelijke kringen voor zijn 
model is groot. Er wordt weliswaar gesteld dat het model op heel wat vlakken niet nieuw is 
en dat de embryonale krachtlijnen ervan al terug te vinden zijn in het werk van Cattell, Vernon 
en tal van andere auteurs.  

Het belang van Carrolls bijdrage ligt in de ongeëvenaard ruime basis van empirische evidentie 
waarop zijn taxonomie van menselijke cognitieve vaardigheidselementen gebaseerd is.  

 
In dit model stelt hij dat de structuur van cognitieve vaardigheden kan worden begrepen als 
drie lagen (strata) die van elkaar verschillen in breedte en algemeenheid.  
 
- het breedste en meest algemene niveau is stratum III. Volgens Carroll weerspiegelt 

stratum III een algemene factor, consistent met Spearmans g-factor. 
- daaronder, op stratum II, situeert hij acht brede cognitieve vaardigheden 
- op het onderste niveau, stratum I, situeert hij een 70-tal nauwe cognitieve vaardigheden. 
 
 

2.3.3.2 Vergelijking met de Gf-Gv theorie van Cattell en Horn 

 
Gelijkenissen 
 
Carrolls model vertoont sterke gelijkenissen met de Gf-Gv theorie van Cattell en Horn. Beide 
theorieën postuleren een aantal brede cognitieve vaardigheden, die in de twee modellen 
overigens erg gelijklopend of zelfs identiek benoemd worden. Daaronder situeren zich op 
stratum I een veelvoud van nauwe cognitieve vaardigheden (‘narrow abilities’). Deze nauwe 
cognitieve vaardigheden corresponderen vaak met factoren die voorheen al zijn 
geïdentificeerd door onderzoekers als Thurstone, Guilford en andere onderzoekers die met 
multiple factoranalyse bezig waren.  
 
Carroll is niet te beroerd om deze overeenkomsten toe te geven en hij stelt zelfs in zijn Human 
Cognitive Abilities dat het Cattell-Horn model ‘appears to offer the most well-founded and 
reasonable approach to an acceptable theory of the structure of cognitive abilities’, m.a.w. dat 
het Cattell-Horn model ‘de meest redelijke benadering is van de structuur van cognitieve 
vaardigheden die op dat moment beschikbaar is’. 
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Verschillen 

- Het Cattell-Horn model omvat kwantitatieve kennis en kwantitatief redeneren als een 
aparte brede cognitieve vaardigheid. Carroll identificeert kwantitatief redeneren als een 
nauwe cognitieve vaardigheid onder de brede cognitieve vaardigheid Gf (fluid 
intelligence). 

- Het Cattell-Horn model omvat een brede lezen/spellingvaardigheid (Grw). Bij Carroll 
wordt dit beschouwd als een nauwe cognitieve vaardigheid die onder crystallized 
intelligence (Gc) valt.  

- Carrolls theorie plaatst kortetermijngeheugen (short-term memory) samen met andere 
geheugenvaardigheden zoals associatief geheugen, betekenisvol geheugen (meaningful 
memory) en vrij oproepen (free recall) onder Gy. Het Cattell-Horn model maakt 
onderscheid tussen kortetermijngeheugen Gsm enerzijds en lange-termijngeheugen (long 
term retrieval (Glr). Onder langetermijngeheugen vallen dan associatief geheugen, 
betekenisvol geheugen en vrij oproepen. 

- Het grootste verschil tussen de beide modellen is dat Carroll vooropstelt dat er een 
algemene factor g bestaat, boven de brede cognitieve factoren.  

 

 

Op de volgende pagina worden beide modellen, het extended Gf-Gv model van Cattell-Horn 
en het Drie-Stratummodel van Carroll schematisch weergegeven (zonder de nauwe 
cognitieve vaardigheden). 
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Cattell – Horn Gf-Gc theorie  Carrolls three-stratum theory 
      of cognitive abilities  

            
    

           

            
    

    

 

          

            
            

            
   

          

            
     

          

            
            
            
          

            
            
            

            
            
          

            
            
            
         

 

  

Fluid intelligence     Gf 

Quantitative knowledge   
Gq 

 

g 

Crystallized intelligence Gc 
 

Reading / writing Grw 

Short term memory  Gsm 

Visual processing    Gv 

Quantitative knowledge   Gq 

Auditory processing   Ga 

Long-term retrieval Glr 

Processing speed Gs 

Correct decision speed CDS 

Crystallized intelligence    
Gc 

General memory Gy 
and learning         

Fluid intelligence        Gf 
 

Broad visual   Gv 
perception         

Broad auditory Gf 
perception 

Broad retrieval Gr 
ability 

Broad cognitive Gs 
speediness 

Decision / reaction Gt 
Time / speed 
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In voorgaand model zie je duidelijk het grootste verschil tussen de beide modellen: Carroll 
stelt dat er een algemene factor g bestaat, boven de brede cognitieve factoren.  

Carroll staat niet alleen met zijn overtuiging dat zowel theorie als empirische evidentie de 
aanwezigheid van een g-factor suggereren. Desalniettemin is er nog altijd debat over wat deze 
g-factor dan precies inhoudt.  

Zoals aangegeven bij de bespreking van het werk van Charles Spearman, wordt ‘g’ door heel 
wat auteurs beschouwd als een latente variabele die verantwoordelijk is voor de correlaties 
tussen diverse metingen van cognitieve vaardigheid. De ‘g’ verwijst naar de 
gemeenschappelijke variantie tussen cognitieve vaardigheidsmetingen, of anders uitgedrukt: 
wat verschillende maten van cognitieve vaardigheden gemeen hebben. 

De meeste ‘g’-theoretici ontkennen het bestaan niet van Gf en Gc. Ze gaan er echter van uit 
dat Gf en Gc in de eerste plaats verschillende uitingen zijn van een hogere orde latente 
variabele ‘g’ en niet dat het zou gaan om twee unieke types of soorten intelligentie.  

            
            
             

 

 

 

 

 

 

John Horn daarentegen verwerpt stellig het idee van een algemene intelligentiefactor en stelt 
dat Spearmans g-factor louter een statistisch artefact is die naar voor komt vanuit unieke 
combinaties van stratum II-vaardigheidstests. Een ‘g’-factor op een stratum III-niveau 
ontbreekt volgens Horn aan ‘factoriële invariantie’. Hiermee wordt een statistische 
eigenschap van metingen bedoeld die aangeeft dat hetzelfde construct gemeten wordt bij 
verschillende groepen. Zo moet het aantal factoren, de lading van factoren en de residuele 
variantie dezelfde zijn over groepen heen. Dit gebrek aan factoriële invariantie ondergraaft de 
begripsvaliditeit.   

 
Raymond Cattell was het idee van een algemene stratum III-factor wel genegen. In zijn 
opvatting is de ‘g’-factor synoniem met de historische fluid factor (stratum III), die in zijn 
investmenttheorie voorgesteld wordt als oorzakelijk voor de actuele Gf en de actuele Gc 
(stratum II). 
 
 
  

g 

Gf Gc 
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Achtergrond 
 
Andere auteurs (o.a. Gustafsson, Undheim) suggereren dat de karakteristieken van Spearmans ‘g’-factor zo goed 
overeenstemmen met de kenmerken van de Gf-factor zoals beschreven door Cattell en Horn dat ‘g’ en ‘Gf’ zouden 
moeten worden beschouwd als een en dezelfde factor. Een aantal onderzoekers brengen voor deze stelling 
inderdaad empirische evidentie aan.  
 
Andere auteurs zijn het daarmee niet eens (Carroll, Blair, Gignac). Zo vond Gignac (2006) dat verbale 
intelligentiesubtesten, in de eerste plaats crystallized subtesten dus, sterk gecorreleerd zijn met een algemene 
intelligentiefactor. Ze stellen voorop dat Gc-maten de beste indicators zijn voor ‘g’.  
 
Een alternatieve interpretatie van het Gf-Gc-concept wordt door o.a. Lohman (1993) naar voorgeschoven. Hij stelt 
dat omwille van de onderlinge samenhang tussen Gf en Gc het beter is om een continuüm te veronderstellen met 
aan de ene kant de pool ‘fluid intelligence’ en aan de andere kant de pool ‘crystallized intelligence’.  

Specifieke testen die Gf of Gc meten nemen dan een bepaalde positie in op dit continuüm, afhankelijk van de mate 
waarin de testscores beïnvloed zijn door de specifieke culturele omgeving waarin een individu opgroeit, de 
specifieke leeromgeving en de specifieke gemeten vaardigheid.  

De mate waarin de testitems nieuw zijn en de mate waarin transfer nodig is zijn dan bepalend.  

dichtbije   Gc    Gf   verre 
transfer          transfer 

_____________________________________________________________ 

Vertrouwde           nieuwe 
Taken           taken  

 

Opdrachten die louter op ‘rote memory’ (op geautomatiseerd geheugen, zoals bv. sterk ingeprente kennis als de 
tafels van vermenigvuldiging, het alfabet, enz.) beroep doen, bevinden zich dan helemaal links op het continuüm. 
Wanneer naar rechts opgeschoven wordt op het continuüm worden problemen in toenemende mate nieuw en 
vereisen ze in toenemende mate transfer.  

Deze interpretatie staat in contrast met de opvattingen van Cattell en Horn die Gf en Gc duidelijk beschouwen 
als onafhankelijke maar gerelateerde begrippen. 

 
 
 
 

2.3.4 Actuele CHC-theorie 
 

In de late jaren ’90 (1997) probeert Kevin McGrew samen met Dawn Flanagan en Samuel 
Ortiz om de verschillen op te lossen tussen de twee modellen, het Cattell-Horn-model 
enerzijds en het model van Carroll anderzijds. Ze stellen een geïntegreerd Gf-Gc model voor 
dat bekend wordt als het C-H-C model, naar de eerste letter van de naam van de drie auteurs.  
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Het CHC-model omvat volgende brede cognitieve vaardigheden: 

- fluid reasoning    Gf  vloeiend redeneren 

- quantitative knowledge  Gq kwantitatieve kennis 

- comprehension-knowledge  Gc begrip en kennis 

- reading and writing   Grw lezen en spellen 

- short-term memory   Gsm kortetermijn geheugen 

- visual processing   Gv visuele informatieverwerking 

- auditory processing   Ga auditieve informatieverwerking 

- long-term storage and retrieval Glr lange termijn geheugen 

- processing speed   Gs verwerkingssnelheid 

- reaction and decision speed  Gt reactiesnelheid 

 

 

Daarnaast worden een aantal zogenaamde ‘tentatieve brede cognitieve vaardigheden’ 
voorgesteld, die nog voorwerp zijn van verder onderzoek: 

 

- general knowledge   Gkn algemene kennis  (domeinspecifiek) 

- tactile abilities   Gh tactiele vaardigheden 

- kinesthetic abilities   Gk kinesthetische vaardigheden 

- olfactory abilities   Go olfactorische vaardigheden 

- psychomotor abilities   Gp psychomotorische vaardigheden 

- psychomotor speed   Gps psychomotorische snelheid 
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Schematisch overzicht van het Cattell-Horn-Carroll model 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Gf Vloeiende intelligentie  Gf 

Kwantitatieve intelligentie  Gq 

Gc Gekristalliseerde intelligentie Gc 

Schoolvorderingen   Grw
      

Kortetermijngeheugen  Gm 

Visuele informatieverwerking Gv 

Auditieve informatieverwerking Ga 

Langetermijngeheugen  Glr 

Verwerkingssnelheid  Gs 

Reactiesnelheid   Gt 

g 
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Wat met de g-factor? 

 

In dit model wordt de algemene vaardigheidsfactor ‘g’ soms weggelaten, omdat volgens deze 
auteurs (McGrew, Flanagan e.a.) de bruikbaarheid van het model bij toepassingen op vlak van 
individuele psychodiagnostiek er net in ligt om individuele cognitieve en schoolse sterktes en 
zwaktes in kaart te brengen. Dit kan volgens sommige auteurs best door het operationaliseren 
van de brede en smalle cognitieve vaardigheden (stratum I en stratum II), vanuit de 
vaststelling dat er significante correlaties zijn tussen de onderscheiden cognitieve 
vaardigheden en bv. specifieke schoolse vaardigheden. 

Andere auteurs (Canivez, 2013 – Watkins, 2014) stellen dan weer dat de g-factor de meest 
belangrijke factor is die dient gemeten te worden, omdat g verantwoordelijk is voor het 
leeuwenaandeel van de variantie bij heel wat resultaten, zowel in testresultaten, maar ook 
in schoolse als professionele prestaties. Ze stellen ‘the law of parsimony’ voorop, in het 
Nederlands: ‘de wet van de spaarzaamheid’. Dit is een wetenschappelijk principe dat stelt dat 
de eenvoudigste van verschillende concurrerende theorieën de voorkeur geniet. Op de 
relevantie van dit onderscheid gaan we verder in bij het bespreken van de ontwikkeling in 
intelligentietestinterpretatie in volgende paragraaf. 

 

2.3.5 ‘Cross-battery’-benadering als aanvulling bij de klassieke intelligentiemeting 

 

Het CHC-model wordt meer en meer aangenomen als geldende theorievorming rond 
intelligentie. De meest gebruikte intelligentietesten van enkele jaren geleden hadden echter 
nog te weinig hun basis in dit model, waardoor deze niet als voldoende werden ervaren door 
onderzoekers. 

Verschillende experten zochten naar een manier om de beperkingen van het slechts afnemen 
van één intelligentietest te omzeilen. Dit omdat ervan uit werd gegaan dat één test 
onvoldoende aspecten van intelligentie in kaart brengt. Dit was zeker zo bij de vorige 
generatie intelligentietesten. 

Het antwoord hierop was de cross-battery-aanpak, waarbij aan een intelligentietest meerdere 
delen uit andere testen toegevoegd werden.  

Met een cross-battery-aanpak, zoals voorgesteld door Flanagan e.a. (Flanagan, McGrew, Ortiz, 
2000), (Flanagan, Ortiz, 2001, 2013), wordt een methode ontwikkeld om het probleem van 
een te beperkte representatie van brede cognitieve vaardigheden binnen één intelligentietest 
te omzeilen.  

Aanvullend bij de afname van een standaard-intelligentietest worden bijkomende 
subtesten toegevoegd uit andere intelligentietesten of taaltesten. De bijkomende subtesten 
worden zo gekozen dat ze aanvullende informatie geven over de brede cognitieve 
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vaardigheden die niet of onvolledig worden in beeld gebracht door de intelligentietest die als 
basis voor het onderzoek dient.  

 

Achtergrond 

In de VS zijn op basis van breed factoranalytisch onderzoek en/of consensus onder experten op deze 
manier al meer dan 700 testen en subtesten toegewezen aan de tien brede en ongeveer 80 nauwere 
cognitieve vaardigheden.  

Op die manier kan een onderzoeker een testbatterij samenstellen die alle brede cognitieve 
vaardigheden in voldoende mate weergeeft, zodat een profielanalyse in principe mogelijk wordt.  

Flanagan, Ortiz en Alfonso (Essentials of Cross-Battery Assessment, 3de ed., 2013) stellen daarbij 
volgende richtlijnen voorop:  

- selecteer één, zo breed mogelijke, erkende intelligentietest als basis van het 
intelligentieonderzoek 

- indien deze kerntest een specifieke cognitieve vaardigheid onvoldoende meet, selecteer dan 
bijkomende factoren of subtests die zo mogelijk afkomstig zijn van één ander instrument. Beperk 
het aantal tests zo veel mogelijk om te vermijden dat verschillen in testscores ontstaan door 
verschillen in normeringssteekproeven 

- indien gewerkt wordt met onderdelen uit verschillende test, zet dan eventuele verschillende 
schaalscores om naar één gemeenschappelijke normschaal 

- de gekozen subtests moeten zo zuiver mogelijk de nauwere cognitieve vaardigheid meten 
- binnen elk domein van brede cognitieve vaardigheden moeten steeds minstens twee subtesten 

gekozen worden die elk een andere nauwe cognitieve vaardigheid meten uit dat domein 
- kies instrumenten die recent en in dezelfde periode (liefst maximaal 5 tot 10 jaar verschil) 

genormeerd zijn om het Flynn-effect te beperken 
- integreer de rapportage van de testgegevens altijd met andere informatie over de onderzochte 

persoon (contextinfo, schoolse vorderingen,…) 
 
 

 

De ‘cross-battery’-benadering in de Vlaamse context 

 
Verdieping 

 
Naast de Weschslertests zijn er in Vlaanderen nog een aantal intelligentietesten, taaltesten en 
neuropsychologische testen beschikbaar. We vermelden er enkele: 

- WNV-NL (2008, Vlaamse en Nederlandse normen, leeftijdsbereik 4-21 jaar) 
- SON-R 2 - 8 (2017, Nederlandse normen, geen Vlaamse normen, leeftijdsbereik 2-8 jaar) 
- SON 6-40 (2011, Nederlandse en Duitse normen, leeftijdsbereik 6-40 jaar) 
- RAKIT-2 (Revisie van de Amsterdamse Kinderintelligentietest) (2012, Nederlandse en Vlaamse 

normen, leeftijdsbereik 4-12.5 jaar) 
- KAIT-NL (Kaufman Adolescent  and Adult Intelligence Test) (2003, Vlaamse en Nederlandse normen, 

leeftijdsbereik 14-85 jaar) 
- GIT-2 (Groninger Intelligentie Test) (2005, enkel Nederlandse normen, leeftijdsbereik 16-90 jaar) 
- Raven Coloured Progressive Matrices (2003, o.a. Nederlandse, Britse, Amerikaanse normen, geen 

Vlaamse normen beschikbaar, leeftijdbereik 4-10 jaar) 
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- RAVEN Standard Progressive Matrices (2003, o.a. Britse en Amerikaanse normen, geen Vlaamse 
normen beschikbaar, leeftijdbereik 7-70 jaar) 

- CELF-4-NL: Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Nederlandse versie (2008, Nederlands-
Vlaamse normen, leeftijdbereik 5-18 jaar) 

- CoVaT CHC: Cognitieve vaardigheidstest volgens het CHC-model (2015, Vlaamse normen, 
leeftijdbereik 9,5-13 jaar) 

- NEPSY-II: neuropsychologische testbatterij (2007, Nederlandse normen, leeftijdbereik: 5-12 jaar). 
 
 

 
 
 

In navolging van Flanagan e.a. hebben enkele Vlaamse auteurs (W. Magez, W. De Cleen, 2007) 
een cross-battery-methodiek voorgesteld.  

Door subtesten uit andere intelligentie- en taaltesten op te nemen in de testbatterij, 
aanvullend op de brede cognitieve vaardigheden die wel gedekt worden door de 
intelligentietest die als basis afgenomen wordt (meestal de WPPSI-III, de WISC-V en de WAIS-
IV), wordt geprobeerd een vollediger beeld te krijgen van de cognitieve vaardigheden. Ze doen 
daarover een aantal voorstellen, gebaseerd op de richtlijnen die Flanagan vooropstelt. We 
gaan er even verder op in omdat deze manier van werken sinds enkele jaren meer en meer 
ingang vindt en een groeiend aantal CLB’s (Centra voor Leerlingbegeleiding) deze methodiek 
hanteert.  

Er wordt uitgegaan van acht brede cognitieve vaardigheden. Schoolvorderingen t.a.v. lezen en 
spellen (CHC: Grw (reading – writing)), en reactiesnelheid (CHC: Gt (reaction and decision 
speed)), worden niet mee in de analyse opgenomen. Lezen en spellen wordt apart onderzocht, 
d.m.v. schoolvorderingentoetsen (bv. leerlingvolgsysteemtoetsen - LVS). Reactiesnelheid 
wordt als te moeilijk te meten geacht binnen de context van een klassieke testafname.  

Per brede cognitieve vaardigheid worden minstens twee subtesten gebruikt.  

 

Verdieping: procedure 

Alle ruwe subtestscores per brede cognitieve vaardigheid worden – indien nodig – omgezet naar 
schaalscores met een gemiddelde 10 en standaarddeviatie 3. Dit geldt met name voor de subtesten van 
testbatterijen die met een ander soort genormaliseerde scores werken. Zo hanteert bv. de WNV 
(Wechsler Nonverbal Intelligence Scale) T-scores.  

Vervolgens wordt het gemiddelde berekend van deze scores. Dit gemiddelde wordt omgezet in een 
geschatte index voor die brede cognitieve vaardigheid, met een gemiddelde 100 en een 
standaarddeviatie 15. Dit gebeurt aan de hand van een tabel, die samengesteld is op basis van 
bestaande WPPSI-III-, WISC-V en WAIS-IV-tabellen voor het berekenen van IQ- en indexscores. Bij die 
bestaande tabellen wordt gemiddeld uitgegaan van 2 of 3 (vroeger bij de WISC-III zelfs 4) subtesten per 
IQ- of indexscore. 
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De auteurs stellen dat de toepassing van het CHC-model een gedetailleerder beeld geeft van de brede 
cognitieve vaardigheden. Bovendien krijgt de gebruiker ook meer inzicht in de nauwere cognitieve 
vaardigheden. Op die manier bekomt men een duidelijker beeld van zwaktes en sterktes van een 
proefpersoon. 

Door de toepassing van nauwkeurig omschreven beslissingsregels wordt t.a.v. het duiden van de brede 
cognitieve en nauwere cognitieve vaardigheden voorbarige conclusies vermeden.  

De afnametijd verhoogt wel in zekere mate bij toepassing van deze cross-battery-werkwijze.  

 

Voor meer informatie t.a.v. methodiek en achtergrond verwijzen we naar het CHC-platform van de 
collega’s van het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More. Het CHC-platform is een virtuele 
ruimte waarop informatie verschijnt rond het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll) en de implementatie 
ervan in Vlaanderen. Het is bedoeld als een open platform - een verzamelplaats - waarop CHC-
gerelateerde informatie, documenten en FAQ’s kunnen geconsulteerd en geplaatst worden. Het CHC-
platform vind je via onderstaande link.  

https://expertisetoegepastepsychologie.be/subpages/chc-platform/ 
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Illustratie (achtergrond) 

Ter illustratie geven we uit het CHC-platform op de volgende twee pagina’s een zogenaamde verdiepings- en 
verbredingstabel voor een verdere CHC-interpretatie van de WISC-V, aangevuld met suggesties van aanvullende 
subtesten uit andere batterijen. 
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2.3.6 Overwegingen bij de (Vlaamse) cross-battery aanpak 
 
Een cross-battery-benadering heeft wellicht een aantal voordelen, i.v.m. met de klassieke 
benadering, zeker wanneer de gehanteerde basistest niet alle brede cognitieve vaardigheden 
voldoende in beeld brengt.  

Het biedt onder meer de mogelijkheid tot een grondiger profielanalyse, het uitdiepen van één 
of meerdere brede cognitieve vaardigheden en het versterken of nuanceren van de 
onderzoeksbevindingen. Daarnaast zijn er echter ook een aantal psychometrische, 
inhoudelijke en praktische beperkingen, waarmee rekening dient te worden gehouden 
wanneer deze methodiek gehanteerd wordt. 

 
 

2.3.6.1 Een beperkt aantal beschikbare instrumenten  

 

Anders dan in de Verenigde Staten, is er in de Nederlandstalige context, en zeker binnen 
Vlaanderen, relatief weinig eigen testontwikkeling en testconstructie. De meeste testen 
waarmee binnen het Nederlandse taalgebied gewerkt wordt, zijn aanpassingen van 
voornamelijk Amerikaanse instrumenten. Deze aanpassing gebeurt doorgaans met een aantal 
jaren vertraging. Bovendien is het assortiment aan goed onderbouwd en goed en recent 
genormeerd testmateriaal veel beperkter dan in de VS. Om deze redenen is het niet eenvoudig 
om een evenwichtige kruisbatterij samen te stellen die op een goede manier alle brede 
cognitieve vaardigheden dekt. 

Daarom wordt soms gebruik gemaakt van (sub-)testen die niet op Vlaamse personen 
genormeerd zijn. Dit geldt o.a. voor de subtesten uit de SON-R 6-40, of de NEPSY-II die enkel 
op Nederlandse en/of Duitse steekproeven genormeerd is. Als diagnosticus moet je hiermee 
rekening houden. Van buitenlandse normeringsgegevens kan niet zomaar worden 
aangenomen dat ze zomaar ook op Vlaamse populaties van toepassing zijn. 

 
 

2.3.6.2 Ontbreken van factor-analytisch onderzoek, vooral in Nederlandse 

taalgebied  

 
Het CHC-model is in oorsprong een psychometrisch model, gebaseerd op factoranalytisch 
onderzoek. 

Op het relatief beperkt aantal beschikbare instrumenten in het Nederlandstalige gebied 
ontbreekt grootschalig vergelijkend, factoranalytisch onderzoek. Dit is niet zonder betekenis 
omdat cross-cultureel onderzoek aantoont dat uit factoranalytische studies in verschillende 
culturele omgevingen andere resultaten naar voor kunnen komen t.a.v. dezelfde (sub)testen. 
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Buitenlandse, vaak Amerikaanse resultaten m.b.t. factoranalyse moeten daarom met enige 
omzichtigheid worden bekeken. 

De toewijzing van bepaalde subtesten aan specifieke brede cognitieve vaardigheden is 
bovendien vaak vooral gebaseerd op een weloverwogen klinisch oordeel, maar lijkt daardoor 
soms ook wat arbitrair en voor discussie vatbaar. 
  
Dit is overigens ook het geval bij de Amerikaanse cross-battery-benadering van Flanagan, Ortiz 
en Alfonso, waarbij subtesten uit recentere testbatterijen eveneens in de eerste plaats d.m.v. 
zogenaamde expertenconsensus worden toegewezen aan brede en smalle cognitieve 
factoren, eerder dan op basis van factoranalytisch onderzoek. We verwijzen hierbij naar de 
noties ‘face validity’ en ‘inhoudsvaliditeit’ uit deel 1 van de cursus.  
 
We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld. 
 
Voorbeeld  

De subtesten ‘Geheugen A’ en ‘Geheugen B’ uit de CoVaT-CHC (Cognitieve Vaardigheidstest 
volgens het CHC-model) worden onder de noemer kortetermijngeheugen (Gsm) geplaatst. 

Bij Geheugen A moeten 30 woorden gedurende vier minuten zo goed mogelijk worden 
gememoriseerd. De woorden zijn opgedeeld in vijf reeksen: werktuig, bloem, vogel, muziek, 
vervoer. Elke reeks telt vijf woorden: bv. werktuig: boor – waterpas – hamer – pomp – 
nijptang. Na de leerfase van vier minuten moet de cliënt zoveel mogelijk van deze woorden 
neerschrijven op een blad. 

Na Geheugen A wordt een andere subtest afgenomen. Daarna volgt subtest Geheugen B. 

In Geheugen B moeten dezelfde woorden als bij Geheugen A opnieuw gedurende 3 minuten 
verder uit het hoofd geleerd worden. Daarna moeten zoveel mogelijk van deze woorden op 
een voorgestructureerde wijze worden gereproduceerd.  

De beschreven taken Geheugen A en B vallen eerder onder het langetermijngeheugen. 
Typerend voor langetermijngeheugentaken is dat er meer informatie wordt aangeboden dan 
wat kan worden onthouden in het kortetermijngeheugen. 

 

2.3.6.3 Subtesten laden op meerdere factoren tegelijk en zijn nooit zuivere 

maten 

 
Het ligt wel in de ambitie van de crossbattery-benadering om subtesten te selecteren die zo 
zuiver mogelijke maten zijn van een bepaalde nauwe cognitieve vaardigheid, maar in de 
praktijk blijken de meeste – zo niet alle - subtesten op meerdere factoren te laden. Dit 
betekent dat de meeste subtesten niet mooi afgelijnd één facet, maar verschillende facetten 
van intelligentie meten. 
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Bovendien blijken sommige subtesten die aan een bepaalde brede cognitieve vaardigheid (of 
index) worden toegewezen even hoog te correleren met subtesten die aan andere brede 
cognitieve vaardigheden worden toegewezen als met subtesten die aan dezelfde brede 
cognitieve vaardigheid worden toegewezen. De toewijzing aan brede cognitieve vaardigheden 
lijkt daardoor soms enigszins arbitrair. 

We verwijzen hierbij naar de vaststelling van de ‘positive manifold’, waarbij een positieve 
correlatie gevonden wordt tussen de meest uiteenlopende maten van cognitief functioneren 
(g-factor).  

 

Voorbeelden  

- Zo blijkt uit factoranalytisch onderzoek op de WISC-V (zie dia 67) dat bv. de subtest matrix 
redeneren inderdaad sterk laadt op de index vloeiend redeneren (0.48), maar ook even 
sterk laadt op de index visueel-ruimtelijke informatieverwerking (0.53), en bijna even sterk 
laadt op de index verbaal begrip (0.42) als op de index werkgeheugen (0.44). 

- De subtest overeenkomsten wordt weliswaar opgenomen in de brede cognitieve 
vaardigheid gekristalliseerde intelligentie (Gc – verbaal begrip 0.63) maar heeft tegelijk 
een substantiële lading op de brede cognitieve vaardigheid vloeiende intelligentie (Gf – 
vloeiend redeneren 0.48)). 

- Bij de WAIS-IV wordt de subtest rekenen door de testauteurs toegewezen aan de index 
werkgeheugen terwijl een zeer gelijkaardige subtest rekenen bij de WISC-V toegewezen 
wordt aan de index fluid redeneren. 

 

Het is wellicht zinvol om subtesten toe te wijzen aan die brede cognitieve vaardigheid waarop 
ze hoogst laden, maar tegelijk is enige omzichtigheid ook wel nodig bij de interpretatie van de 
resultaten, gezien de andere – soms aanzienlijke –  factorladingen. Er is bijna altijd sprake van 
construct irrelevante variantie: die variantie die toe te schrijven is aan andere factoren dan 
de brede cognitieve vaardigheid die men meent te meten of waarop die subtest de hoogste 
lading heeft.  

Factorladingen van subtesten gelden bovendien voor groepen (de normerings-steekproef) 
waarop het factoranalytisch onderzoek werd uitgevoerd. Het is nog maar de vraag of wanneer 
iemand een zwakke score haalt op een bepaalde subtest, dit ook kan worden toegeschreven 
aan die factor waarop de subtest het hoogste laadt. Wellicht spelen specifieke individuele 
verschillen tussen cliënten hierbij dikwijls ook een rol.  
 
 
Voorbeeld 
 
Zo kan een zwakke uitslag op de WISC-V-subtest rekenen bij de ene proefpersoon toe te 
schrijven zijn aan: 
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- een werkgeheugenprobleem wanneer het kind er niet in slaagt de vraag te onthouden 
- een probleem t.a.v. wiskundig redeneren (RQ als nauwe cognitieve vaardigheid onder 

de brede cognitieve vaardigheid Gf) wanneer het kind er niet in slaagt de vraag om te 
zetten in de juiste rekenbewerking (eventueel kan hier ook nog een talig probleem aan 
de orde zijn) 

- een probleem t.a.v. wiskundige kennis (Gq) als onderdeel van de Gc, wanneer 
bepaalde rekenvaardigheden (bv. de tafels) onvoldoende geautomatiseerd zijn 

- een combinatie van één of meerdere van de hierboven vermelde oorzaken 
- eventuele andere factoren zoals een zwakkere aandacht, negatieve faalangst,… 
 

Het werken met (te) strakke sjablonen en interpretatieve kaders waarbij subtesten bij een 
bepaalde brede cognitieve vaardigheid worden gecategoriseerd, kan ertoe leiden dat dit 
aspect bij de interpretatie van de gegevens over het hoofd gezien wordt.  

 

 

2.3.6.4 Beperkte inschatting van BCV door meting met slechts 2 subtesten 
 
Er wordt nogal eens van uitgegaan dat twee subtesten volstaan om een brede cognitieve 
vaardigheid te onderzoeken. Indien subtesten inderdaad een zuivere maat van een brede 
cognitieve vaardigheid zouden zijn én indien subtesten onderling zeer hoog met elkaar zouden 
correleren, dan is dit een aanneembaar uitgangspunt. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet 
het geval.  

 

Voorbeeld: afname en scoring van de WISC-V  

Bij vier van de vijf onderzochte indexen (in CHC-termen: brede cognitieve vaardigheden) 
kunnen drie subtesten worden afgenomen: 

verbaal begrip  overeenkomsten woordenschat begrijpen 
fluid redeneren  matrix redeneren gewichten  rekenen 
werkgeheugen  cijferreeksen  plaatjesreeksen cijfers en letters nz 
verwerkingssnelheid substitutie  symbool zoeken figuur zoeken 

 

Ook wanneer in een onderzoek alle subtesten zijn afgenomen, worden enkel de eerste twee 
(hierboven in vet gedrukt) meegenomen in de berekening van de indexscore. Op die manier is 
het toch mogelijk om de index te berekenen, ook wanneer om tijdseconomische redenen niet 
elke subtest kon worden afgenomen. 

Echter, in de praktijk komt regelmatig de situatie voor dat, wanneer alle subtesten zijn 
afgenomen, één of zelfs twee subtesten een statistisch significant afwijkende score hebben 
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tegenover de andere subtest. Wanneer de sterk afwijkende score net die subtest betreft die 
niet wordt betrokken in de berekening van de index dan leidt dit tot lastig te interpreteren 
resultaten.  

Bijvoorbeeld: 

Verbaal begrip 108  overeenkomsten 11 
     woordenschat  12 
     begrijpen    6 

 

Op basis van de scores op de eerste twee subtesten kan worden geconcludeerd dat deze cliënt 
een goedgemiddeld resultaat haalt voor verbaal begrip. Wanneer met alle subtesten zou 
rekening gehouden worden, dan daalt de score voor verbaal begrip naar 98. Dit is nog altijd 
een gemiddeld resultaat, maar toch aanzienlijk lager. 

 

2.3.6.5 Keuze van subtesten 

 

We kunnen er niet van uitgaan dat scores op brede cognitieve vaardigheden vrij dicht bij 
elkaar aansluiten, ongeacht welke combinaties van subtests gebruikt worden om tot deze 
indexscores te komen. Zo’n onderstelling wordt niet bevestigd in wetenschappelijk 
onderzoek.  

Niet zozeer verschillen in subtestbatterijen voor een specifieke BCV dragen daartoe bij. Vooral 
verschillen in subtestbetrouwbaarheid en de meetfouten toe te schrijven aan de interactie 
tussen proefpersoon en subtest (bv. sterkere of zwakkere motivatie voor bepaalde subtesten) 
dragen bij tot deze relatief lage generaliseerbaarheidscoëfficiënten. 

Dit probleem kan worden voorkomen door een vaste set subtesten voor te stellen voor het 
meten van een bepaalde brede cognitieve vaardigheid, zoals gebeurt in de methode die door 
de collega’s van Thomas More wordt voorgesteld. 

 
 

2.3.6.6 Betrouwbaarheidscijfers zijn niet beschikbaar voor de BCV-

indexscores.  

 

Betrouwbaarheidscijfers vanuit diverse testbatterijen samengestelde BCV-indices kunnen 
niet zomaar afgeleid worden uit de tabellen van de klassieke intelligentietesten, gezien de 
uitgevoerde manipulaties: extrapolatie, toevoegen van subtesten uit andere batterijen,… 
Betrouwbaarheidscijfers van een subtest zijn immers specifiek voor de steekproef waarop 



@AP Hogeschool p 65 / 263 

betrouwbaarheid onderzocht is. Subtesten uit andere batterijen zijn per definitie op andere 
steekproeven onderzocht. Door het ontbreken van betrouwbaarheidscijfers voor BCV-indices 
is het moeilijk om in te schatten wanneer gevonden verschillen tussen diverse BCV’s statistisch 
significant zijn.  

Daaraan kan tot op zekere hoogte rekening mee gehouden worden door de hoogte van de 
betrouwbaarheid van de subtesten na te gaan en die als ondergrens van betrouwbaarheid te 
hanteren. 

 
 

2.3.6.7 Ontbreken van base rate gegevens 

 
Bij de recente versies van de Wechslerschalen (WPPSI-III, WAIS-IV, WISC-V) beschikken we 
over base rate tabellen die aangeven hoe vaak gevonden verschillen voorkomen in de 
populatie. Daardoor kan worden nagegaan of een statistisch significant verschil mogelijk ook 
een klinische betekenis kan hebben, wanneer het bv. heel weinig voorkomt in de populatie. 
Wanneer we ad hoc volgens de ‘cross battery’-benadering subtesten clusteren om een brede 
cognitieve vaardigheid te meten, beschikken we niet over base rate tabellen om de 
frequentie van een gevonden verschil na te gaan. Ook dit bemoeilijkt in zekere mate de 
interpretatie van gevonden verschillen tussen brede cognitieve vaardigheden. 
 
 
 

2.3.6.8 Belangrijke opmerking  

 
De recentere versies van enkele klassieke intelligentietesten zijn aanzienlijk meer dan de 
vorige versies geïnspireerd op het CHC-model, waardoor een cross-battery-aanpak veel 
minder noodzakelijk is. 
Desalniettemin kan een kruisbatterijbenadering een zinvolle aanvulling zijn. 
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3 Bronnen van verschillen in intelligentie 

 

Mensen verschillen van elkaar op gebied van psychologische en niet-psychologische 
kenmerken. Zowel de alledaagse psychologie als de wetenschappelijke psychologie is 
geïnteresseerd in de oorzaak van deze verschillen. In dit hoofdstuk proberen we een antwoord 
te geven op volgende vragen:  

 
 

3.1 Nature vs nurture 

Al jaren lang woedt er een soms verhit debat tussen aanhangers van de theorie dat verschillen 
in intelligentie (in sterke mate) door erfelijke factoren worden bepaald en aanhangers van de 
theorie dat verschillen in intelligentie (vooral) door invloeden vanuit de omgeving worden 
veroorzaakt. Deze discussie staat ook wel bekend als het "nature – nurture debat" of het 
"erfelijkheids-omgeving" debat.  

Steeds weer laait de discussie op, hoewel hedendaagse onderzoeksresultaten keer op keer 
laten zien dat het hier niet om een of/of-kwestie gaat: intelligentie is voor een deel erfelijk 
bepaald, maar wordt voor een ander deel beïnvloed door de omgeving. Een interessantere 
vraag is in welke mate waargenomen verschillen in intellectuele capaciteit zijn toe te schrijven 
aan genetische factoren, aan omgevingsfactoren of aan een gecombineerde invloed van deze 
beide factoren.  

Echter, het blijft natuurlijk interessant na te gaan in welke mate de genetische of de 
omgevingsfactoren de verschillende menselijke eigenschappen bepalen.  

Om onderzoek te kunnen doen naar de invloed van erfelijkheid en de invloed van de 
omgeving, is het belangrijk om mensen te kunnen bestuderen die dezelfde genen delen, maar 
in een andere omgeving opgevoed worden of vertoeven.  

Het bestuderen van twee groepen was hiervoor dan ook interessant:  

- Identieke tweelingen die over 100% gelijke genen beschikken 
- Adoptiekinderen (verschillende biologische ouders) die geen enkele genetische 

verwantschap hebben.  

Er kunnen dan ook twee methoden voor onderzoek worden onderscheiden. De 
tweelingmethode en de adoptiemethode.  
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Conclusies uit onderzoek 

We kunnen in een bepaalde populatie redelijke schattingen maken van de mate waarin 
intelligentie overgeërfd wordt en de mate waarin de omgevingsfactoren van invloed zijn. Ook 
hebben we een redelijk inzicht in zowel de factoren die het individu gemeenschappelijk heeft 
met de overige leden van zijn gezin (interfamiliale milieuverschillen), als de voor het individu 
unieke omgevingsfactoren die zijn intelligentie mee vorm geven.  

Uit de diverse onderzoeksgegevens kan worden geconcludeerd dat een goede schatting van 
de erfelijkheidsbijdrage .50 tot .55 bedraagt.  

Deze waarde is echter niet vast: voor kinderen is de invloed van het genetisch materiaal op 
de ontwikkeling van de intelligentie relatief geringer (h2 = .45) dan bij ouderen. Op het 
moment van jongvolwassenheid bedraagt h2 = .75. De invloed van de genen op de intelligentie 
neemt dus toe naarmate een individu ouder wordt. Tegelijkertijd wordt de invloed van de 
unieke intrafamiliale verschillen op de intelligentie steeds groter. Het effect van de 
interfamiliale milieuverschillen in de vorm van de opvoedingsstijl van de ouders, het sociaal-
economisch milieu, de opleiding van de ouders,... is aanvankelijk sterk, maar vermindert 
aanzienlijk op latere leeftijd.  

Plomin (1988) stelt zelfs dat het vooral de intrafamiliale milieuverschillen zijn die de 
ontwikkeling van de intelligentie beïnvloeden. De invloed op de ontwikkeling van intelligentie 
door de unieke interactie tussen ouder en kind en kinderen onderling is, volgens hem, 
belangrijker dan het opleidingsniveau van de ouders, het aantal boeken in huis of de omgeving 
waarin men opgroeit.  

Als we van een schatting van de erfelijkheidsfactor van .50 uitgaan, dan betekent dit dat 
ondanks alle mogelijke omgevingsinvloeden, de intelligentie van de biologische ouders de 
beste voorspeller voor de latere intelligentie van het kind is, zelfs in geval van 
adoptiekinderen. Aan de andere kant is het goed zich te realiseren dat, als de helft van de 
variantie in individuele intelligentiescores het gevolg is van genetische verschillen de andere 
helft van de variantie in scores niet genetisch van oorsprong is of afhankelijk van een 
interactie tussen genen en omgeving.  

Ulric Neisser en anderen hebben in hun overzichtsartikel uit 1996 een overzicht gegeven van 
diverse onderzoeksresultaten op dit gebied. Zo blijkt langdurige slechte voeding tijdens de 
kindertijd een negatief langetermijneffect te hebben op de intellectuele ontwikkeling. Ook 
blootstelling aan lood heeft een negatief effect, evenals langdurig alcoholgebruik van de 
moeder tijdens de zwangerschap en bepaalde ernstige complicaties tijdens of vlak na de 
geboorte. Sociale omgevingsfactoren blijken eveneens van invloed te zijn (zie ook verder).  
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3.2 Interactie tussen erfelijkheid en omgeving 
 

Uit wat voorafging is reeds duidelijk geworden dat een zuivere optelling van de invloed van de 
erfelijkheid en de invloed uit de omgeving een te eenvoudige voorstelling van de werkelijkheid 
is. Onze genetische basis heeft een invloed op onze omgeving en de wijze waarop kenmerken 
tot uiting komen is niet enkel bepaald door onze genetische basis maar ook door onze 
omgeving.  

Na heel wat onderzoek kwam men tot de conclusie dat genetische invloeden en 
omgevingsinvloeden kunnen correleren.  

 
 
 

3.2.1 Getekend door armoede 
 
Bijna 1 op 5 van de Vlaamse kinderen leeft in een gezin onder de armoedegrens. Maar heeft 
dit ook een effect op de intelligentie?  
 

 
 
 
Het verband tussen sociaal-economische status en hersenontwikkeling werd de laatste jaren 
herhaaldelijk aangetoond. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit een gezin met een laag 
inkomen gemiddeld een dunnere hersenschors hebben dan leeftijdsgenoten uit welgestelde 
gezinnen. De hersenschors is een gebied in de hersenen dat instaat voor leren, redeneren en 
bewust handelen.  
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Achtergrond: 
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3.2.2 Effecten van scholing 

De hoogte van intelligentiescores van kinderen is nauw gerelateerd aan de vraag of kinderen 
wel of niet naar school gaan. Enerzijds zien we dat scholing een positieve invloed heeft op de 
hoogte van deze intelligentiescores. Dat geldt niet alleen voor die onderdelen van een test 
die de gekristalliseerde intelligentie meten maar ook wat betreft de vrije intelligentie. Er wordt 
wel opgemerkt dat de scholing aan minimale kwaliteitseisen moeten voldoen wil zij een 
positieve invloed kunnen uitoefenen.  

Scholing en intelligentie zijn ook nog op een andere manier met elkaar verbonden: kinderen 
die in aanvang al hogere intelligentiescores op tests behalen blijven langer op school, gaan 
vaker naar een vorm van vervolgonderwijs en zijn minder geneigd de school vroegtijdig te 
verlaten. Het aantal jaren scholing dat een volwassen individu heeft doorlopen, is redelijk 
goed te voorspellen op basis van zijn of haar intelligentiescores als kind.  

 
 

3.2.3 De plaats in het gezin 
 

Verdieping 
 
Al jaren leeft de vraag of er een verschil bestaat tussen de intelligentie van eerder en later geboren 
siblings (broers en zussen). Een overzichtsstudie uit Noorwegen heeft de discussie hierrond een paar 
jaar geleden nieuw leven ingeblazen. Kristensen en Bjerkedal hebben bij een omvangrijke steekproef 
van mannen die tussen 1967 en 1976 waren geboren, een zwak maar statistisch significant effect 
gevonden. Eerstgeborenen bleken gemiddeld één à drie IQ-punten intelligenter te zijn dan het tweede 
en derde kind.  
 
Met een slimme truc wisten de onderzoekers echter aan te tonen dat dit verschil niet afhing van de 
volgorde waarin de kinderen werden geboren, maar wel degelijk van de aanwezigheid van broers en 
zussen. Mannen die als tweede of derde werden geboren, maar die als baby één of twee oudere siblings 
verloren, vertoonden geen lager IQ! 
Het is dus niet de biologische positie maar de rol die het kind in het gezin heeft en de stimulans die 
uitgaat van het hebben van jongere broers of zussen die het verschil maken. Overigens spelen ook 
andere factoren, zoals opleidingsniveau, voedingsgewoonten en ook de leeftijd van de ouders, een 
grote rol.  
 
Toch is er in de onderzoeksresultaten op zijn minst een zeker tendens te ontdekken. Terwijl studies bij 
kinderen tot twaalf jaar intellectuele voordelen laat zien voor de later geboren kinderen, komen 
onderzoeken bij tieners tot een tegengestelde conclusie; namelijk dat de oudste broer of zus de slimste 
is.  
 
Robert Zajonc schuift hiervoor de volgende verklaring naar voren: kinderen die later geboren worden, 
profiteren als baby en kleuter aanvankelijk sterker van de aanwezigheid van oudere siblings. De oudere 
broers en zussen zijn cognitief meer ontwikkeld omwille van het feit dat ze ouder zijn. Hierdoor kunnen 
ze hun jongere broer of zus erg stimuleren, wat ervoor kan zorgen dat de jongere siblings op jonge 
leeftijd een hogere intelligentie vertonen.  
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Na een tijdje slaat dit stimuleringseffect echter om. Doordat de oudere siblings aan jongere broers en 
zussen kunnen uitleggen hoe de wereld werkt en als een soort rolmodel of leraar gaan fungeren, wordt 
hun eigen ontwikkeling extra gestimuleerd.  
 
 

 
 

3.2.4 Kun je je brein echt trainen? (achtergrond) 

Makin, S. Kun je je brein echt trainen? Psyche en Brein nr 4 – 2015 (p 40 – 45)  
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3.3 Intelligentie en cultuur 
 

3.3.1 Verschillen binnen en tussen culturen 

Bij de definiëring van intelligentie (zie hoofdstuk 1 “Wat is intelligentie?”) werd er een 
onderscheid gemaakt tussen intelligentie A, B en C. Intelligentie werd als cultuuronafhankelijk 
intelligentiepotentieel beschreven. Intelligentie B was de intelligentie die manifest is, die we 
kunnen waarnemen, en is cultuurafhankelijk. Tot slot werd nog intelligentie C onderscheiden: 
de intelligentie die we meten met tests.  

Uit deze opdeling kunnen we afleiden dat er vanuit wordt gegaan dat intelligentie B zich niet 
in alle culturen op dezelfde manier zal tonen.  

Intelligentie B is afhankelijk van: 

- de nadruk die er binnen een cultuur ligt op cognitieve vaardigheden 

- levensomstandigheden na de geboorte 

- opvoeding en onderwijs 

- specifieke culturele vaardigheden 

Dit wil zeggen dat intelligentie B per definitie cultuurgebonden is of samenhangt met de 
cultuur van de persoon naar wiens intelligentie gekeken wordt.  

Toen er onderzoek gebeurde naar de invloed van cultuur op cognitieve vaardigheden, 
beperkte dit zich aanvankelijk tot het vergelijken van zeer uitgesproken verschillende 
culturen. Een eerste uitgangspunt was dat : “primitieve culturen primitieve geesten 
scheppen”, maar dit standpunt werd later volledig verlaten.  

Jean Piaget verrichtte onderzoek rond het manifesteren van de vier grote stadia die hij in de 
cognitieve ontwikkeling van de mens onderscheidt (zie ook cursus Levenslooppsychologie). In 
alle onderzochte culturen ontvouwden deze stadia zich in dezelfde volgorde. Enkel de leeftijd 
waarop deze vermogens tot ontwikkeling komen, verschilt van cultuur tot cultuur. 

Vragen over de invloed van cultuur op de ontwikkeling en de aard van cognitieve 
vaardigheden worden steeds actueler. Zo werd er steeds meer aandacht geschonken aan de 
scholing van etnische minderheidsgroepen in de Verenigde Staten en later ook in Europa. De 
laatste jaren is de vraag nog verscherpt door de stroom van vluchtelingen uit landen die 
economisch minder ontwikkeld zijn of waar de leefsituatie mensonwaardig of onveilig is.  

Omwille van de volgende redenen is het belangrijk om invloed van cultuur op intelligentie en 
intelligentiemetingen te bestuderen: 
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- Steeds vaker moeten psychologen of psychologisch consulenten adviezen geven aan 
personen met een sterk uiteenlopende culturele achtergrond 

- Niet-Westerse landen hebben steeds meer nood aan het ontwikkelen en gebruiken 
van eigen intelligentietests. Het gebruik van Westerse testen is niet aangewezen, ook 
niet na vertaling en hernormering 

 
 

 
3.3.2 Cultuurvrije tests 

 
In de testpsychologie werd er lang vanuit gegaan dat het ontwerpen van cultuurvrije tests de 
oplossing kon bieden voor het testen van mensen uit uiteenlopende culturen. Dit had als 
gevolg dat er verschillende testen werden ontwikkeld die weinig of geen verbale instructie 
nodig hebben en die ook qua inhoud niet-verbaal zijn (blokpatronen, puzzels, …). 
 
De hoop was om via deze testen rechtstreeks Intelligentie A te kunnen meten. Duidelijk is dat 
deze tests inderdaad minder cultuurgevoelig zijn. Want als taal buiten beschouwing wordt 
gelaten bij de meting, wordt er minder cultuurspecifieke kennis gemeten.  
 
Uit verschillende onderzoeken is echter gebleken dat het niet mogelijk is om zuivere, 
cultuurvrije testen te ontwerpen. Ook niet-verbale tests (tests zonder taalelementen) blijken 
doorgaans cultuurgevoelig te zijn.  
Bovendien kunnen we ons afvragen of we nog wel echt volledig intelligentie meten als taal 
wordt weggelaten.  
 
Wat we nodig hebben zijn niet zozeer cultuurvrije tests, maar cultuur-faire tests. Cultuur-faire 
tests zijn testen die de ene cultuur niet boven de andere bevoordelen en die geen te groot 
beroep doen op cultuurspecifieke kennis.  
 

 
 

 
3.3.3 Testbias en cultuur-faire tests 

Psychodiagnostisch onderzoek dient in het algemeen, maar zeker ook bij mensen met een 
andere culturele achtergrond, met zeer veel voorzichtigheid benaderd te worden.  

Het is van groot belang rekening te houden met bepaalde punten bij de diagnostiek van 
mensen met een andere culturele achtergrond: 

- extra tijd voor kennismaking met de test en de testvereisten  
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- een periode van extra inoefening inbouwen 

- de testscores moeten met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, met oog 
voor de tijd dat de cliënt al in het land is, het taalniveau van de cliënt, het 
opleidingsniveau van de cliënt, … 

- het heeft geen zin enkel non-verbale testen af te nemen, omdat juist verbale delen 
veelzeggend zijn naar beroeps- of schoolkeuze toe 

- tracht enkel tests te gebruiken waarvan betekenis, validiteit en betrouwbaarheid 
voor allochtone groepen zijn onderzocht 

 

 

 

Achtergrond 

Resing W. en Drenth, P. (2007) intelligentie, weten en meten. Nieuwezijds, B.V.  
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3.4 Stabiliteit en verandering in intelligentie 
 

Verdieping 
 

3.4.1 De stabiliteit van algemene cognitieve intelligentiescores (g) (verdieping) 
In de voorbije halve eeuw zijn heel wat studies uitgevoerd die aantonen dat individuele verschillen in 
algemene cognitieve vaardigheden relatief stabiel zijn over tijd. Toch werden er ook verschillen 
gevonden. 

 

3.4.2 Cognitieve vaardigheid en leeftijd (verdieping) 
 
Net zoals al gebeurde voor de evolutie van vloeiende en gekristalliseerde intelligentie, is ook voor de 
andere brede cognitieve vaardigheden het verloop over de tijd, bij het ouder worden onderzocht. 
Vooral vloeiende intelligentie, werkgeheugen en verwerkingssnelheid verminderen bij het ouder 
worden. De andere brede cognitieve vaardigheden blijven eerder stabiel over de tijd.  

 
Verloop van brede cognitieve vaardigheden over de tijd  
 
 

 
 
 

Horn en Cattell toonden al in 1967 aan dat Gf en Gc een verschillend verloop kennen over tijd. Gf-
vaardigheden correleren negatief met leeftijd, terwijl Gc-vaardigheden positief correleren met de 
leeftijd. Dit onderzoek werd later uitvoerig bevestigd in vervolgonderzoek. 
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Gf 

Over het algemeen wordt gevonden dat Gf stijgt tot in de jonge volwassenheid en een piekperiode kent 
tussen 26 en 35 jaar. Daarna begint een periode van geleidelijke maar continue vermindering. Dit 
patroon is aangetoond met verschillende types van Gf tests. 

Gc 

In tegenstelling tot Gf blijkt gekristalliseerde intelligentie toe te nemen met de leeftijd gedurende zo 
goed als de volledige volwassenheid. Gc neemt toe tot ongeveer de leeftijd van 70 jaar, al geven 
sommige studies aan dat Gc kan toenemen tot boven de 80 jaar.  

Gelijklopend met deze bevindingen scoren volwassenen van middelbare leeftijd significant hoger dan 
jongvolwassenen op tests die domeinspecifieke kennis onderzoeken.  

Omwille van deze stabiliteit wordt Gc benoemd als een stabiele vaardigheid (‘maintained ability’, Horn 
2005). Ook vaardigheden als lezen en spellen en langetermijngeheugen worden beschouwd als stabiele 
vaardigheden.  
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3.4.3 Worden we slimmer of beter in het afleggen van IQ-testen? (achtergrond) 
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@AP Hogeschool p 93 / 263 

4 Aspecten van intelligentie 

 
4.1 Emotionele en sociale intelligentie 

In 1996 verscheen het boek van Daniel Goleman “Emotionele intelligentie, emoties als sleutel 
tot succes”. Hierin bespreekt hij de manier waarop we met onze eigen emoties en met de 
emoties van anderen zouden moeten omgaan.  

Zowel Gardner als Goleman voerden aan dat een hoog EQ (emotional quotient) belangrijker 
was voor succes in het leven dan een hoog IQ. Het grote succes van hun boeken toonde dat 
mensen zeer geïnteresseerd waren in meer informatie over sociaal en emotioneel 
gerelateerde intelligentie. Men zag hierbij echter over het hoofd dat “gebrek” aan interesse 
voor deze intelligentievorm binnen de psychometrie minder te maken had met het feit dat 
testpsychologen deze intelligentievorm als onbelangrijk beschouwen, maar vooral het feit dat 
het zo moeilijk gebleken was om er tests voor te ontwikkelen die een voldoende mate van 
validiteit hebben.  

Daniel Galem beschrijft vijf “vaardigheden:  

• Ken uzelf – zelfbewustzijn  
• Zelfbeheersing  
• Zelfmotivatie  
• Empathie  
• Sociale vaardigheden  

 
 

4.1.1 Zelfbewustzijn (Ken jezelf) 

Zelfbewustzijn is de hoeksteen van emotionele intelligentie. Het is het vermogen om 
gevoelens van moment tot moment te registreren. Dit is cruciaal voor psychologisch inzicht 
en zelfinzicht.  

De eerste vereiste is om je bewust te zijn van je emoties op het ogenblik dat ze zich voordoen. 
Dit bewustzijn is de basis waarop de andere vaardigheden verder bouwen. Zelfbewustzijn is 
het zich bewust zijn van onze stemming en van onze gedachten over die stemming. Het gaat 
over de voortdurende aandacht voor de eigen innerlijke toestand. De geest observeert en 
onderzoekt de ervaring zelf, inclusief de emoties.  

Als we niet in staat zijn om onze werkelijke gevoelens op te merken, zijn we aan hun grillen 
overgeleverd. Mensen die zekerder zijn van hun gevoelens, kunnen hun leven beter sturen 
omdat ze beter weten hoe ze zich werkelijk voelen over hun persoonlijke beslissingen, zoals 
met wie ze moeten trouwen of wat voor baan ze zoeken.  
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Mayer stelt dat mensen dikwijls onder te verdelen zijn naar kenmerkende stijlen voor het 
luisteren naar en omgaan met hun emoties:  

• Zelfbewust stijl 

Deze mensen zijn zich bewust van hun stemmingen op het moment dat ze zich 
voordoen. Daardoor beschikken deze mensen over enige verfijning met betrekking tot 
hun gevoelsleven. Hun inzicht in emoties kan andere persoonlijke kenmerken 
ondersteunen: ze zijn autonoom en zeker van hun eigen grenzen, ze beschikken over 
een goede psychische gezondheid en hebben dikwijls een positieve kijk op het leven. 
Als ze in een slechte stemming zijn, piekeren en tobben ze daar niet over en zijn ze 
eerder in staat deze van zich af te schudden. Hun opmerkzaamheid zal hen ook helpen 
om hun emoties te reguleren.  

 

• Overspoelde stijl 

Deze mensen zijn dikwijls opgeslokt door hun emoties en niet bij machte er aan te 
ontsnappen. Het is alsof hun stemmingen de overhand hebben genomen. Deze 
mensen zijn erg veranderlijk en niet erg bewust van hun gevoelens. Het is alsof hun 
stemmingen de overhand hebben genomen. Ze verliezen zich in hun emoties en zijn 
niet in staat om hun gevoelens in perspectief te plaatsen.  Ze doen over het algemeen 
weinig om aan een slechte stemming te ontkomen en hebben het gevoel dat ze geen 
controle hebben over hun gevoelsleven. Ze voelen zich dikwijls overweldigd en 
emotioneel stuurloos. 
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• Aanvaardende stijl 

Deze mensen weten dikwijls goed wat ze voelen, ze accepteren hun stemmingen en 
proberen deze niet te veranderen.  

We zouden kunnen stellen: hoe zelfbewuster iemand is, hoe hoger zijn of haar emotionele 
intelligentie. 
 
 

4.1.2 Zelfbeheersing en zelfregularisatie 

Het vermogen om gevoelens in goede banen te leiden ontspringt uit het zelfbewustzijn. Het 
reguleren van emoties gaat over de capaciteit om jezelf te kalmeren en ongeremde angst, 
melancholie of kribbigheid van je af te zetten. Mensen die op dit gebied niet goed uit de 
voeten kunnen, vechten voortdurend tegen gevoelens van ontreddering, terwijl mensen die 
erin uitblinken veel gemakkelijker opkrabbelen na tegenslagen en opdoffers.  

Om op een goede manier met je emoties om te gaan, dient gestreefd te worden naar 
evenwicht en niet naar emotionele onderdrukking. Elk gevoel heeft immers zijn waarde en 
betekenis. Emoties moeten gepast zijn waarbij het gevoel zich juist moet verhouden tot de 
omstandigheden. Emoties die te zwak zijn, scheppen matheid en afstand; als ze te extreem en 
onbeheersbaar zijn of te lang aanhouden, worden ze pathologisch of ziekmakend, zoals bij 
een verlammende depressie, overweldigende angst, razende woede of manische opwinding.  

Het reguleren van onze emoties is bijna een full-time baan: veel dingen die we doen, zijn 
pogingen om onze stemmingen te reguleren.  

Emoties die te sterk worden of te lang duren, ondermijnen onze stabiliteit. Het is trouwens 
gezond om verschillende soorten emoties te hebben. We moeten niet altijd gelukkig zijn om 
tevreden te zijn met ons leven. Het is de verhouding tussen positieve en negatieve gevoelens 
die het gevoel van welbevinden bepaalt.  

Door de opbouw van de emoties hebben we weinig of geen controle over wanneer emotie 
ons overspoelt en welke emotie het is. We kunnen wel ingrijpen in hoe lang een emotie duurt.  

 
4.1.3 Zelfmotivatie: de hoofdvaardigheid 

Het aanwenden van emoties ten dienste van een bepaald doel is van wezenlijk belang bij 
concentratie, zelfmotivatie en zelfbeheersing, en bij creativiteit. Emotionele zelfcontrole 
(uitstel van beloning en het onderdrukken van impulsiviteit) ligt aan de basis van alles wat je 
tot een goed einde brengt. Het vermogen om een staat van “flow” te bereiken maakt 
uitstekende prestaties mogelijk op allerlei gebied. Mensen die over deze vaardigheid 
beschikken zijn dikwijls productief en doeltreffend in alles wat ze ondernemen.  
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Als emoties de concentratie overspoelen, gaat dit ten koste van het geestesvermogen dat in 
de cognitieve psychologie het werkgeheugen wordt genoemd. Het werkgeheugen is het 
vermogen om alle informatie die relevant is voor het uitvoeren van de taak te onthouden. Het 
werkgeheugen heeft een uitvoerende functie. Indien dit niet meer goed functioneert zijn we 
niet meer in staat om onze taken op een goede wijze uit te voeren.  

De rol van positieve motivatie (het bundelen van gevoelens van enthousiasme, toewijding en 
zelfvertrouwen):  

• Mensen die de top bereiken (bijvoorbeeld olympische kampioenen) beschikken over 
het vermogen om zichzelf te motiveren tot eindeloos oefenen voor een ver afgelegen 
doel.  

• Impuls en zelfbeheersing: het kunnen uitstellen van bevrediging. Voorbeeld de 
schuimpjestest. Je bent vier jaar oud en iemand doet je het volgende voorstel: al je 
wacht todat hij terug is van een boodschap, krijg je twee schuimpjes. Als je niet zolang 
kan wachten, krijg je er maar één; maar die mag je dan wel meteen hebben. Dit is 
absoluut een beproeving voor een vierjarige, een miniatuur van de eeuwige strijd 
tussen impuls en zelfbeheersing. De keuze die een kind maakt, is veelzeggend; niet 
alleen deelt deze snel iets mee over het karakter van het kind; maar ook over het 
verdere leven. Impulscontrole ligt aan de basis van alle emotionele zelfcontrole.  

• Het zich niet laten overheersen door angst. Voorbeeld examenangst (hoeveel zorgen 
mensen zich maken tijdens een examen voorspelt direct hoe slecht het resultaat zal 
zijn. Hoe meer we in beslag genomen worden door zorg dat we voor het examen zullen 
zakken, des te minder aandacht kunnen we besteden aan het uitdenken van de 
antwoorden). Mensen die goed gebruik kunnen maken van hun emoties, kunnen 
anticiperende angst aanwenden om zichzelf te motiveren: ze bereiden zich goed voor 
en presteren dan ook goed.  

• Hoop en de kracht van positief denken. Hoop zorgt ervoor dat men harder werkt om 
zijn doel te bereiken. Als men weinig hoopvol is zal men zich ook minder inzetten. 
Mensen die zeer hoopvol zijn hebbben een aantal karaktertrekken gemeen: ze zijn in 
staat zich te motiveren, weten zichzelf in een benarde situatie te overtuigen dat het tij 
zal keren, zijn flexibel genoeg om verschillende manieren te bedenken om hun doel te 
bereiken, kunnen van doel veranderen als dit onhaalbaar blijkt en zijn verstandig 
genoeg om een enorme opgave in kleinere, handzame stukken te verdelen. Mensen 
die hoopvol zijn, gaan in het leven recht op hun doel af.  

• Optimisme, ook na een minder goede prestatie. Net als hoop betekent optimisme dat 
je sterke verwachtingen koestert dat ondanks tegenslagen en teleurstellingen, over 
het algemeen alles in het leven op zijn pootjes zal terecht komen. Dit heeft ook te 
maken met de manier waarop succes en mislukking wordt verklaard (zie ook de 
causale attributietheorie).  

• Zelfredzaamheid is het geloof dat je zeggenschap hebt over de gebeurtenissen in je 
leven en dat je tegen elke uitdaging die zich aandient, bent opgewassen.  

• Flow: de aandacht raakt zo geconcentreerd, dat mensen zich alleen bewust zijn van 
het vernauwde blikveld dat gericht is op de directe taak en ze alle gevoel voor tijd en 
ruimte verliezen.  
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4.1.4 De wortels van empathie 

Empathie ontwikkelt zich uit zelfbewustzijn en is de fundamentele ‘mensvaardigheid’. Hoe 
meer we open staan voor onze eigen emoties, hoe beter we andermans gevoelens kunnen 
duiden.  

Empathie is het weten hoe een ander zich voelt. Empathie speelt een rol in veel facetten van 
het leven. Mensen die empathisch zijn hebben oog voor de subtiele sociale signalen die 
aangeven wat anderen nodig hebben of willen. Hierdoor komen ze goed tot hun recht in 
verzorgende beroepen, het onderwijs en in verkoop en management.  

Mensen brengen hun emoties zelden onder woorden. Veel vaker komen deze tot uiting in 
andere signalen. De sleutel tot sensitiviteit voor andermans gevoelens ligt dan ook in het 
vermogen om non-verbale tekens te duiden.  

Onderzoek toont aan dat de wortels van empathie reeds in de babytijd worden gelegd. 
Wanneer kinderen een paar maanden oud zijn, reageren ze op het ongemak van een ander 
kind alsof het hun eigen ongemak betreft. Ze huilen mee wanneer ze een ander kind in tranen 
zien.  

 
4.1.5 Sociale vaardigheden 

De kunst van relaties bestaat voor een groot deel uit het vermogen om emoties in anderen te 
reguleren. Mensen die hierin uitblinken, presteren goed op elk terrein dat een soepele 
omgang met anderen vereist; zij schitteren in het sociale leven.  

De sociale vaardigheden zijn een verzamelnaam voor een heleboel vaardigheden die te maken 
hebben met het goed kunnen functioneren in een groep. Dit zijn de vaardigheden die ten 
grondslag liggen aan populariteit, leiderschap en interpersoonlijke effectiviteit.  

Hieronder worden enkele facetten van sociale vaardigheden besproken: 

• Het uiten van gevoelens. De kennis over welke gevoelens waar en wanneer mogen 
getoond worden. Deze kennis is cultuurgebonden en is heel belangrijk om op een 
goede manier geïntegreerd te zijn in de groep waartoe men behoort.  

 

• Het organiseren van groepen. Dit is de essentiële vaardigheid van de leider. Deze 
vaardigheid omvat het initiëren en coördineren van de verrichtingen van een netwerk 
van mensen. Deze vaardigheid is noodzakelijk voor iedereen die effectief leiding geeft 
aan een organisatie of een eenheid. Reeds bij kinderen vinden we deze vaardigheid 
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terug bij kinderen die op de speelplaats het voortouw nemen en bepalen welk spel 
wordt gespeeld.  

 

• Het onderhandelen over oplossingen. Hier gaat het over het talent van de 
bemiddelaar die conflicten vermijdt of oplost. Mensen die over deze vaardigheid 
beschikken blinken uit in het sluiten van overeenkomsten en in het bemiddelen of 
onderhandelen bij een geschil. Op het speelplein zijn dit de kinderen die de ruzies 
beslechten.  

 

• Persoonlijke aansluiting. Indien je over deze vaardigheid beschikt is het gemakkelijker 
om contact te maken en om de gevoelens en interesses van mensen te onderkennen 
en er adequaat op te reageren. Deze mensen functioneren goed in teamverband; het 
zijn betrouwbare echtgenoten en goede vrienden of zakenpartners. Ze kunnen met 
bijna iedereen overweg. Bij kinderen zijn het diegenen die gemakkelijk aansluiting 
vinden en die daar ook plezier in hebben. Ze zijn goed in het lezen van 
gelaatsexpressies en zijn vaak ook zeer populair op school.  

 

• Sociale analyse. Het gaat hier over opmerkzaamheid ten aanzien van en inzicht in de 
gevoelens, motieven en interesses van anderen. Deze kennis van andermans 
gevoelens kan leiden tot gemakkelijke intimiteit of betrokkenheid.  

 

Deze sociale vaardigheden kunnen niet los van elkaar worden gezien en vaak komen ze in 
combinatie met elkaar voor.  

 
 

4.1.6 Meten en evalueren van emotionele intelligentie 

IQ en emotionele intelligentie sluiten elkaar niet uit, maar zijn eerder afzonderlijke 
bekwaamheden. Allemaal mengen we intelligentie met emotioneel inzicht; mensen met een 
hoog IQ maar een lage emotionele intelligentie zijn, ondanks de stereotypen, relatief 
zeldzaam. Er bestaat zelfs een lichte correlatie tussen IQ en een aantal aspecten van 
emotionele intelligentie – hoewel deze klein genoeg is om duidelijk te maken dat IQ en EQ 
toch grotendeels zelfstandige entiteiten zijn.  

Reuven Bar-On (1997) ontwikkelde als eerste een test om emotionele intelligentie te meten: 
De Emotional Quotient Inventory (EQi). Hij omschrijft de emotionele intelligentie als een niet-
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cognitieve capaciteit die invloed heeft op succesvol omgaan met de omgeving. Bar-On 
rapporteert enkele studies die de validiteit van EQi-test aantonen. Zo bleek onder meer dat 
de EQi-test correleert met academisch succes. Het blijft evenwel een open vraag of deze 
emotionele intelligentie iets anders meet dan hetgeen andere intelligentietests meten. 
Bovendien is het onduidelijk of het gaat om een persoonlijkheidseigenschap, dan wel een 
cognitieve capaciteit.  

De validiteit van de IQ-tests en de EQi-tests werd door Van Rooy en Viswesvaran (2004) 
vergeleken in een metastudie. Zo werd nagegaan wat het verband is tussen beide testtypen 
en het werk- en academisch succes. Uit deze studie bleek eenduidig dat IQ een betere 
voorspeller van academische en werkprestaties was dan EQ. Maar EQ is niet meer weg te 
denken uit de praktijk. Veel psychologen menen dat EQ een beter inzicht kan geven of iemand 
al dan niet zal excelleren in zijn functie. In die zin menen een aantal praktijkmensen dat deze 
EQ-test een goede ondersteuning kan bieden bij promotiebeslissingen.  

Het is duidelijk dat emotionele intelligentie een populair begrip is geworden, maar dat nog 
heel wat onderzoek gedaan dient te worden om de waarde hiervan aan te tonen. 

 

 
4.2 Culturele intelligentie 

 
Zie (gast)les over onderzoek rond ‘Culturele intelligentie’ binnen AP – meer info op Digitap na 
deze les 
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4.3 Praktische intelligentie 
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5 Actuele CHC-theorie uitgewerkt naar de praktijk toe 

 
5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 bespraken we de ontwikkeling van het CHC-model als het toonaangevende 
psychometrische model m.b.t. de structuur van intelligentie. Het uitgangspunt van dit model 
is psychometrisch van aard: de statistische verbanden of correlaties tussen de prestaties op 
soms zeer uiteenlopende maten van cognitief functioneren vormen de basis voor het 
definiëren van cognitieve factoren.  
 
We vertrekken van het ‘klassieke’ CHC-model, met drie strata: op het hoogste niveau de 
algemene intelligentiefactor, daaronder op het tweede plan 10 brede cognitieve 
vaardigheden, en daaronder (niet in onderstaand schema weergegeven) de nauwe cognitieve 
vaardigheden.  
 
 
Schematisch overzicht van het Cattell-Horn-Carroll model 

 
 
 
 
Zoals eerder aangegeven verschilden Carroll (1991) en Horn (1985) sterk van mening over het 
al dan niet bestaan van een algemene g-factor. McGrew (2012) neemt daarover geen duidelijk 
standpunt in. In bovenstaande versie van het CHC-model ruimt hij duidelijk nog plaats in voor 
een algemene intelligentiefactor. In latere versies laat hij de g-factor weg. Zelf stelt hij dat het 
CHC-model Carrolls notie van de g-factor in het model opneemt, maar dat gebruikers deze g-
factor mogen negeren wanneer ze de mening toegedaan zijn dat deze g-factor weinig 
bijdraagt, zeker in een klinische onderzoekscontext.                     
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Daartegenover stelt hij volgend schema in de recentere versie (2012):  
 
 

 
 

Model van McGrew rond de RUIME cognitieve vaardigheden 
 
 
In dit schema wordt onderscheid gemaakt tussen  
 
 

- domeinonafhankelijke algemene capaciteiten 
- verworven kennis 
- domeinspecifieke sensorimotorische vaardigheden (visueel, auditief, olfactorisch, 

tactiel – kinesthetisch en psychomotorisch) 
 
 
Deze onderdelen worden in onderstaande tekst uitvoerig toegelicht. We bespreken eerst de 
domeinonafhankelijke algemene vaardigheden en de factoren die in dit domein terug te 
vinden zijn.  
Daarna gaan we dieper in op verworven kennis en haar domeinspecifieke factoren. 
Tot slot bekijken we de domeinspecifieke sensorimotorische vaardigheden.  
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In elk onderdeel wordt er verwezen naar bovenstaand schema en worden de factoren in het 
schema gesitueerd. Op deze manier is het gemakkelijker om een overzicht te houden van alle 
factoren die besproken worden.  
 
Van elk van de onderdelen die in bovenstaand schema terug te vinden zijn worden – ter 
verdieping – ook de nauwere cognitieve vaardigheden meegegeven. Deze vaardigheden zijn 
terug te vinden in onderstaand schema. In dit schema vinden we alle ruimere vaardigheden 
terug die in het model hierboven werden opgenomen, met respectievelijk per onderdeel alle 
nauwere cognitieve vaardigheden opgesomd. 
De overeenkomsten met bovenstaand model werden in kleur aangeduid. 
 
 
 

 
 

Model rond de NAUWERE cognitieve vaardigheden 
 
 
Ook dit schema wordt bij de verdieping telkens meegegeven, om telkens opnieuw een 
overzicht te bieden.  
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5.2 Domeinonafhankelijke algemene vaardigheden 
 

 
 
 
 
Een eerste groep van vaardigheden die we bespreken zijn de domeinonafhankelijke 
vaardigheden. Dit is een verzamelnaam voor vloeiende intelligentie, geheugenfactoren en 
snelheidsaspecten.  
Deze vaardigheden – vloeiende intelligentie Gf, de geheugenfactoren Gsm en Glr (korte en 
langetermijngeheugen) en snelheidsaspecten Gs, Gt en Gps, zijn niet gerelateerd aan 
specifieke sensorische systemen.  
 
“Domeinonafhankelijke algemene capaciteiten” zijn een soort verzamelnaam. Deze factoren 
reflecteren verschillende parameters van cognitief functioneren die relevant zijn voor de 
meeste, zo niet alle delen van de cortex.  
 
In dit schema worden ze gegroepeerd weergeven. Dit betekent echter niet dat het zinvol is 
om bij intelligentieonderzoek deze factoren samen te voegen om tot een 
‘domeinonafhankelijke algemene vaardigheidsscore’ te komen. De groepering is conceptueel 
– er wordt geen functionele eenheid mee bedoeld of ondersteld.  
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5.2.1 Vloeiend redeneren – (‘Fluid reasoning’) - Gf 
 

 
 
 
Vloeiend redeneren wordt gedefinieerd als de bewuste maar flexibele controle van de 
aandacht om nieuwe problemen op te lossen die niet kunnen worden opgelost door terug te 
vallen op vroeger geleerde schema’s, gewoonten en scripts.  
Vloeiend redeneren is een multidimensioneel construct, maar de samenstellende delen 
vormen een eenheid met als doel het oplossen van niet-familiaire problemen, of problemen 
die nog niet gekend zijn. 
Vloeiend redeneren komt zowel aan bod bij abstract redeneren, maar even goed bij het 
oplossen van alledaagse, maar nieuwe problemen. Vloeiend redeneren functioneert niet op 
zich, maar altijd in samenspel met achtergrondkennis en geautomatiseerde responsen.  
 
 
 

Verdieping 
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Binnen de brede cognitieve Gf-factor zijn er een aantal nauwere cognitieve factoren die door onderzoek 
goed ondersteund worden: 
 
- inductief redeneren – I 

de vaardigheid om een fenomeen te bestuderen en de onderliggende principes en regels te 
ontdekken. Inductief redeneren geldt als centrale vaardigheid binnen Gf. 
 

- algemeen sequentieel redeneren – RG 
Deze vaardigheid wordt ook omschreven als deductief redeneren of het toepassen van regels. Het 
gaat om de vaardigheid om logisch te redeneren wanneer bepaalde premissen en principes 
bekend zijn.  
Bv. het theoretisch rijexamen: een cursist moet in staat zijn om, op basis van zijn kennis van de 
verkeersregels, te beoordelen welke weggebruiker bij een specifieke verkeerssituatie al dan niet 
een overtreding begaat (bv. de ‘voorrang van rechts’-regel negeert). Hij moet in staat zijn algemene 
principes (de verkeersregels) toe te passen in specifieke situaties. 
 

- kwantitatief redeneren - RQ 
De vaardigheid om inductief en deductief te redeneren met cijfers, mathematische relaties en 
operaties. Bij dergelijke opdrachten is doorgaans geen hogere kennis van wiskunde vereist. De 
rekenbewerkingen zijn meestal eenvoudig.  
Bv. kies uit volgende symbolen   +  -  :  x  =   om een geldige vergelijking te maken: 
8 … 4 … 4 … 8 … 2 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Geheugen 
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5.2.2.1 Enkele algemene beschouwingen  
 
 

Verdieping 
 
Hoewel Cattell, Horn en Carroll vaak andere termen gebruikten om dezelfde constructen mee te 
benoemen is er tussen deze auteurs duidelijk overeenstemming op volgende punten: 
 
- het is zinvol om een onderscheid te maken tussen kortetermijngeheugen en langetermijngeheugen. 

Beide systemen zijn  echter sterk op elkaar betrokken. Het is zo goed als onmogelijk om met één 
test het kortetermijngeheugen te meten zonder daarbij aspecten van het langetermijngeheugen te 
betrekken, en omgekeerd.  

- het is nuttig om het onderscheid te maken tussen het vermogen om informatie uit het 
langetermijngeheugen op te roepen enerzijds, en de vlotheid waarmee dit kan anderzijds. Het is  
m.a.w. best mogelijk dat mensen die bv. efficiënt kunnen leren, niet zo vlot zijn in het heroproepen 
van wat ze geleerd hebben. Omgekeerd, sommige mensen zijn misschien beter in het heroproepen 
van opgeslagen kennis terwijl ze misschien meer moeite hebben om informatie op te slaan. 

 
Leerefficiëntie en vlotheid in het oproepen van informatie (‘retrieval’) zijn twee relatief onderscheiden 
vaardigheden.  
 
Vooral t.a.v. geheugen verwacht McGrew dat het CHC-model in de toekomst voortdurend zal worden 
bijgestuurd wanneer onderzoekers fundamenteel onderzoek van geheugenprocessen zullen integreren 
met de klinische toepassingen van geheugenonderzoek.  
Om begripsverwarring te vermijden met termen zoals kortetermijngeheugen, langetermijngeheugen, 
die bij verschillende auteurs soms enigszins anders ingevuld worden, stelt hij de termen primair en 
secundair geheugen voor. Primair en secundair geheugen zijn geen individuele verschillen-variabelen. 
Het zijn beschrijvende termen die verwijzen naar cognitieve structuren die iedereen heeft.  
 
Het primair geheugen verwijst naar  die informatie die de actuele focus van de aandacht is, d.w.z. die 
informatie die onmiddellijk beschikbaar is voor het bewustzijn.  
We kunnen onderscheid maken tussen: 

- visueel primair geheugen  - cf.  het ‘visual sketchpath’ – Baddeley 
- auditief primair geheugen – cf. de ‘phonological loop’ – Baddeley 

 
Het secundair geheugen of langetermijngeheugen verwijst naar die informatie die niet onmiddellijk 
beschikbaar is in het bewustzijn.  
 
Het primaire geheugen 
Informatie komt binnen in het primaire geheugen via de zintuigen of uit het secundaire geheugen.  
De capaciteit van het primaire geheugen is erg beperkt: in het auditieve primaire geheugen gaat het om 
ongeveer een 4-tal eenheden informatie. Indien de informatie niet wordt vastgehouden door herhaling, 
verdwijnt het binnen luttele seconden. Ook wanneer de aandacht wisselt, verdwijnt informatie snel uit 
het primaire geheugen.  
Informatie in het primaire geheugen wordt snel verwerkt en gemanipuleerd (cf. de notie 
werkgeheugen). 
Informatie uit het secundair geheugen moet terug opgeroepen worden in het primaire geheugen om te 
kunnen worden gebruikt.  
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Sommige herinneringen worden gemakkelijker terug opgeroepen dan andere. Dit is het geval met: 
- meer recent geactiveerde herinneringen  
- frequenter geactiveerde herinneringen  
- herinneringen die meer met andere herinneringen zijn geassocieerd 

Daartegenover staat dat gelijkaardige, moeilijk te onderscheiden en losse informatie erg moeilijk terug 
kan worden opgeroepen. Dit is bv. het geval met een reeks cijfers. 
Men kan zich de vraag stellen hoe het kan dat proefpersonen tot 7 cijfers of meer kunnen herhalen bij 
een cijferreeksen-voorwaarts test, wanneer het primaire geheugen slechts enkele stukjes informatie 
kan behappen. Hierbij speelt het seriële positie-effect, dat we bespraken in het vorige hoofdstuk: 

- het primacy-effect verwijst naar de vaststelling dat proefpersonen meer geneigd zijn de eerste 
delen van een lijst te herhalen i.p.v. de middelste delen van een lijst. De typische verklaring 
hiervoor is dat de eerste items meer kans maken om in het secundaire geheugen te worden 
opgenomen. 

- het recency-effect verwijst naar de neiging dat de laatste twee of drie items van een lijst meer 
kans maken terug te worden opgeroepen dan de middelste delen van de lijst.  

Bij korte items uit een cijferreeksentest kunnen proefpersonen volstaan met beroep te doen op het 
primaire geheugen. Wanneer ze de grens van de capaciteit van het primaire geheugen bereiken 
beginnen ze de cijfers mentaal te herhalen terwijl ze door de onderzoeker worden gepresenteerd. 
Wanneer mensen de grenzen van hun prestaties op geheugenspan-testen bereiken wordt de meeste 
informatie uit recent geactiveerde items uit het secundaire geheugen gehaald. 
 
Voorbeeld 
Wanneer proefpersonen een lijst (bv. woorden zoals in de 15-woorden Test) in willekeurige volgorde 
mogen herhalen, zullen veel mensen dit doen door eerst de laatste woorden en daarna de eerste 
woorden van de lijst te herhalen. Op die manier maken ze optimaal gecombineerd gebruik van primair 
en secundair geheugen.  
Uiteenlopende taakvereisten bij diverse geheugenopdrachten bepalen de relatieve mix van primair 
geheugenvaardigheden en secundair geheugenvaardigheden die worden benut.  
 
Volgend schema geeft een overzicht van de geheugen-gerelateerde vaardigheden binnen het CHC-
model. We bespreken het hieronder meer in detail. 
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5.2.2.2 Kortetermijngeheugen – (‘short-term memory’) - Gsm 
 

 
 
 
Kortetermijngeheugen wordt gedefinieerd als de vaardigheid om informatie te encoderen, 
vast te houden en te manipuleren in het onmiddellijke bewustzijn.  
Het gaat hierbij zowel om de capaciteit (omvang) als om de efficiëntie van de 
aandachtscontrolemechanismen om informatie te manipuleren in het primaire geheugen. 
  
Er is een substantiële relatie tussen vloeiend redeneren (Gf) en kortetermijn-geheugen 
(Gsm), maar beide vaardigheden vallen niet samen. We kunnen wel stellen dat 
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kortetermijngeheugen noodzakelijk is voor het redeneren met nieuw materiaal, maar 
kortetermijngeheugen verklaart niet uitsluitend de verschillen in prestaties op Gf-taken.  
 
 

Verdieping 
 

 
 
Binnen het kortetermijngeheugen als brede cognitieve vaardigheid worden volgende nauwe 
cognitieve vaardigheden goed ondersteund door onderzoek: 
 
- geheugenspan - MS 

Geheugenspan is de vaardigheid om informatie te encoderen, vast te houden en onmiddellijk te 
reproduceren in dezelfde volgorde als waarin het werd aangeboden.  

o In korte items (3 tot 4 items) wordt de prestatie vooral bepaald door het primaire 
geheugen. 

o Bij langere items van meer dan 3 tot 4 elementen, gebruiken proefpersonen hun actieve 
aandacht om de informatie vast te houden. 

o Bij nog langere items wordt gezocht in het recent geactiveerde secundaire geheugen.  
In tests zoals het voorwaarts nazeggen van cijferreeksen geeft de totaalscore een mix aan van diverse 
geheugenprocessen. 
 
Auditieve geheugenspantests (bv. WISC-III – subtest cijferreeksen voorwaarts) en visuele 
geheugenspantests (bv. WNV subtest ruimtelijke oriëntatie) doen beroep op onderscheiden 
vaardigheden die de efficiëntie weergeven waarmee auditieve informatieverwerking (de brede factor 
Ga) en visuele informatieverwerking (de brede factor Gv) de teststimuli encoderen. 
 
- werkgeheugencapaciteit 

Werkgeheugencapaciteit is de vaardigheid om de focus van de aandacht te richten om relatief 
eenvoudige manipulaties, combinaties en transformaties van informatie te verrichten met materiaal in 
het primaire geheugen.   
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Om dit te kunnen is het belangrijk dat afleidende prikkels kunnen worden vermeden en dat op een 
gecontroleerde en strategische manier informatie kan worden gezocht in het secundaire geheugen.  
Deze aandachtscontrolemechanismen staan onder directe, bewuste controle. Daarom worden ze 
executief genoemd: ze verwijzen naar acties die worden geïnitieerd, uitgevoerd en gecontroleerd.  
Werkgeheugencapaciteit wordt gemeten met taken waarin informatie moet worden opgeslagen en 
getransformeerd. De taakvereisten zorgen ervoor dat de informatie voortdurend uit het primaire 
geheugen geduwd wordt. Om succesvol te zijn in dergelijke taken is zowel een efficiënte transfer naar 
het secundaire geheugen belangrijk, evenals het vlot terug ophalen van die informatie wanneer nodig. 
 
We onderscheiden tussen drie aspecten van executieve aandachtscontrole: 
 
- updaten van de inhoud van het kortetermijngeheugen 
- wisselen van de aandacht  - cf. cognitieve flexibiliteit 
- inhibitie van responsen die sterk uitgelokt worden door specifieke stimuli, cf. in de 

Kleurwoordtest, het lezen van woorden i.p.v. het benoemen van de kleur 
 
 
 
 
 

5.2.2.3 Langetermijngeheugen – (‘long-term storage and retrieval’) - Glr 
 

 
 
 
 
Met langetermijngeheugen wordt de vaardigheid bedoeld om informatie op te slaan, te 
consolideren en terug op te roepen, over langere tijdsperiodes gaande van minuten en uren 
tot dagen en jaren.  
 
Kortetermijngeheugen daarentegen gaat over informatie die enkele seconden ervoor werd 
geëncodeerd en die onmiddellijk terug moet worden opgehaald. 
 
Het is moeilijk om een zeer strict onderscheid te maken tussen testen die het lange 
termijngeheugen (Glr) en het kortetermijngeheugen (Gsm) meten. Hoewel het verschil 
arbitrair is, kunnen we volgend onderscheid maken tussen testen voor Gsm en testen voor 
Glr:  
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- bij Gsm-taken is er een voortdurende poging om bewust te blijven van de informatie.  
- bij Glr-taken is de informatie lang genoeg uit het onmiddellijke bewustzijn zodat de 

inhoud ervan volledig verdwenen is uit het primaire geheugen. 

 

Taken met slechts één aanbieding van stimulusmateriaal dat moet worden onthouden (bv. 
WISC-III subtest cijferreeksen) meten in de eerste plaats kortetermijngeheugen – Gsm.  
Taken met meerdere aanbiedingen van stimulusmateriaal (bv. NEPSY-II subtest Geheugen 
voor woorden) worden beschouwd als maten voor langetermijngeheugen – Glr.  
 
Daarbij wordt vaak het zogenaamde supraspan-paradigma gebruikt: testen voor 
leerefficiëntie moeten meer informatie aanbieden dan wat kan worden onthouden in het 
kortetermijngeheugen.  
De term “supraspan” duidt hier aan dat het te onthouden informatie meer (=”supra”) is dan 
wat er in het kortetermijngeheugen opgeslagen kan worden (= “span”).  
Niemand is bijvoorbeeld in staat om in één keer 15 woorden in het kortetermijngeheugen vast 
te houden. De 15 woorden overstijgen de “span” of opslagruimte van het 
kortetermijngeheugen. 
 

Onderscheid tussen Langetermijngeheugen (Glr) en de gekristalliseerde intelligentie (Gc) 
 
Naast de brede cognitieve vaardigheid Langetermijngeheugen (Glr) is er binnen het CHC-
model ook de factor Gc, de gekristalliseerde intelligentie, waar het ook gaat om informatie 
die vroeger verworven is. Binnen het CHC-model worden deze twee factoren anders ingevuld: 
 

- Glr, langetermijngeheugen, heeft betrekking op de geheugenprocessen die een rol 
spelen: de opslag en leerefficiëntie enerzijds en het vlot terug oproepen anderzijds. 

- Gc, de gekristalliseerde intelligentie, heeft betrekking op het inhoudelijke aspect: de 
breedte en de diepte van de informatie die is opgeslagen in het langetermijngeheugen. 

 
 
In het CHC-model wordt bij het langetermijngeheugen wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- taken die in de eerste plaats efficiënt leren van nieuwe informatie vereisen: de efficiënt 
leertaken   

- taken die vooral het vlot terug oproepen van informatie die al in het 
langetermijngeheugen opgeslagen is, vereisen: de heroproepingsvlotheid- of fluency-
taken.  
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Verdieping 
 

 
 
Goed omschreven nauwe vaardigheden t.a.v. leerefficiëntie 
 
- Associatief geheugen (‘associative memory’)  -MA 

De vaardigheid om voorheen ongerelateerde informatie te onthouden die paarsgewijs wordt 
aangeboden 
Bv. NEPSY-II subtest Geheugen voor namen 

- Betekenisvol geheugen – (‘meaningful memory’) – MM 

De vaardigheid om verhalen of andere vormen  van semantisch gerelateerde informatie te 
onthouden. Dit is een belangrijke vaardigheid. Mensen die hierin zwak scoren hebben op veel 
vlakken een ernstig nadeel. De communicatie van allerlei boodschappen, waarden, advies enz. 
wordt hierdoor belemmerd, maar ook de opbouw van interpersoonlijke relaties wordt 
gehypothekeerd. Mensen bouwen immers relaties op op basis van de verhalen die ze elkaar 
vertellen.  
Bv. NEPSY-II subtest Geheugen voor verhalen 
Bv. CELF-IV subtest  Tekstbegrip 

- Vrij heroproepen geheugen (‘free recall memory’) – M6 

De vaardigheid om lijsten van niet samenhangende informatie terug op te roepen in een 
willekeurige volgorde. Het klassieke onderzoeksparadigma is het herhaaldelijk aanbieden van 
reeksen losse woorden. Het geeft de proefpersoon optimaal de kans om strategisch het primacy- 
en recency-effect te benutten. 
Bv. NEPSY-II subtest Geheugen voor Woorden en andere versies van de klassieke 15 Woordentest 
of AVLT (Auditory Verbal Learning Test) 
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Goed omschreven nauwe vaardigheden t.a.v. vlot heroproepen  
 
Mensen verschillen van elkaar in de mate waarin ze informatie uit het langetermijngeheugen kunnen 
oproepen. Onderzoek wijst uit dat deze vaardigheid een belangrijke rol speelt bij begrijpend lezen. Vlot 
heroproepen speelt eveneens een rol bij het faciliteren van creativiteit. 
 
Binnen het CHC-model worden heel wat nauwe vaardigheden gedefinieerd t.a.v. fluency. Deze factoren 
hebben betrekking op de productie van ideeën, het heroproepen van woorden, het werken met figuren. 
 
We bespreken ze hieronder kort: 
 
Ideeënproductie 
- ideationele vlotheid (‘Ideational fluency’)– FI 

De vaardigheid om snel een reeks ideeën, woorden, zinnen te produceren die verband houden 
met een bepaalde conditie of een object. De kwantiteit is belangrijk, niet de kwaliteit van de 
productie. 
Vb. ‘bedenk zoveel mogelijk verschillende manieren om een potlood te gebruiken’ 

- associatieve vlotheid (‘associational fluency ‘) – FA 
De vaardigheid om een aantal originele of nuttige ideeën gerelateerd aan een bepaald concept te  
genereren. De kwaliteit van de ideeën wordt benadrukt. 

- expressieve vlotheid (‘expressional fluency’) – FE 
De vaardigheid om snel zo veel mogelijk verschillende manieren te vinden om een idee uit te 
drukken. 
Bv. ‘hoe zeg je op zoveel mogelijk verschillende manieren dat iemand dronken is?’ 

- gevoeligheid voor problemen / vlotheid t.a.v. alternatieve oplossingen 
(‘Sensitivity to problems / alternative solution fluency’) – SP 
De vaardigheid om snel een aantal verschillende oplossingen te bedenken voor een praktisch 
probleem, bv. hoe hou je een publiek geboeid bij een lezing? 

- originaliteit / creativiteit (‘Originality / creativity’)  – FO 
De vaardigheid om snel zoveel mogelijk originele, slimme responsen te geven die getuigen van 
inzicht m.b.t. een bepaald onderwerp, situatie of taak. Originaliteit is een moeilijk te meten factor. 
Gezien originaliteit zich op zoveel diverse manieren manifesteert is het moeilijk in een 
gestandaardiseerd instrument te vatten. 
Het is evenmin uitsluitend een ‘retrieval’ factor, gezien creativiteit per definitie creatief is. Toch is 
creativiteit vaak een nieuwe manier om bekende elementen te combineren. 

 

 Vlot heroproepen van woorden 
 
- snel benoemen (‘naming facility’) – NA 

De vaardigheid om objecten snel bij hun naam te noemen. Dit is de enige fluency taak die gebruik 
maakt van materiaal. Opdrachten moeten gaan over het snel benoemen van goed gekende 
voorwerpen (anders is het een woordenschattaak).  
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Tekorten op dit vlak zijn gerelateerd aan problemen t.a.v. technisch en begrijpend lezen, namelijk 
lezen als vlot benoemen van gedrukte woorden. 
Bv. NEPSY-II subtest Versneld benoemen 
 

- woordvlotheid (‘word fluency’) – FW 
De vaardigheid om snel woorden te produceren die een niet-semantisch kenmerk 
gemeenschappelijk hebben, bv. dezelfde beginletter. 
Voorbeeld: NEPSY-II subtest Woordproductie 

 

Fluency gerelateerd aan figuren 
 
- figuratieve vlotheid (‘figural fluency’) – FF 

De vaardigheid om snel zoveel mogelijk dingen te tekenen wanneer men geconfronteerd wordt met 
een betekenisloze visuele stimulus. De klemtoon ligt op kwantiteit boven kwaliteit. 
Bv. DK-EFS  subtest Design fluency 

- figuratieve flexibiliteit (‘Figural flexibility’) – FX 
De vaardigheid om zoveel mogelijk verschillende oplossingen te tekenen voor een figuratief 
probleem. Bv. teken zoveel mogelijk verschillende manieren om verschillende kleine vormen in een 
grote vorm te laten passen. 

 
 
Aanbevelingen voor onderzoek van Glr 
 
Gestructureerde leertaken zoals bij het onderzoek van associatieve geheugen met de NEPSY-II subtest 
geheugen voor gezichten, beperken de impact van Gsm. 
 
Supraspan-geheugentaken zoals de NEPSY-II subtest geheugen voor woorden geven zicht op de 
strategische manieren waarop proefpersonen leren: kunnen ze al dan niet gebruik maken van recency 
en primacy effecten. 
Onderzoek  van betekenisvol geheugen, zoals met de NEPSY-II subtest  Geheugen voor verhalen,  is 
belangrijk o.w.v. de grote diagnostische betekenis t.a.v. communicatieve en sociale vaardigheden.  
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5.2.3 Cognitieve snelheid 
 

 
 

 
In dit deel staan we stil bij de factoren die Algemene Snelheid meten.  
 
Zowel de factor verwerkingssnelheid (‘processing speed’) – Gs  als de  factor reactiesnelheid 
(‘reaction and decision speed’) – Gt zijn algemene vaardigheden gerelateerd aan snelheid. 
Ze hebben allebei te maken met snelheid bij eenvoudige opdrachten, alhoewel taken bij Gt 
doorgaans nog eenvoudiger zijn. 
 
 
 

5.2.3.1 Verwerkingssnelheid – (‘processing speed’) - Gs 
 

 
 
 
Verwerkingssnelheid wordt gedefinieerd als de vaardigheid om eenvoudige, repetitieve 
cognitieve taken snel en vlot uit te voeren.  
 
Verwerkingssnelheid (Gs) verwijst naar de gemiddelde snelheid waarmee een reeks 
eenvoudige opdrachten in opeenvolging worden uitgevoerd, met volgehouden aandacht. Alle 
items worden tegelijk aangeboden en de proefpersoon beslist wanneer hij het volgende item 
aanpakt. Bv. de WPPSI-III, WISC-V, WAIS-IV subtesten substitutie en symbool zoeken. 
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Gs is een combinatie van volgehouden snelheid, vlotheid, aandacht. 
Gs is meer gecorreleerd met g en Gf dan dit voor Gt het geval is. Dit wil zeggen dat Gs meer 
samenhangt met fluide intelligentie dan Gt. 
 
In vergelijking met Gf en Gc is Verwerkingssnelheid van secundair belang in het voorspellen 
van prestaties gedurende de leerfase van het verwerven van een vaardigheid. In het leren van 
nieuwe vaardigheden is Verwerkingssnelheid van minder groot belang dan fluide en 
gekristalliseerde intelligentie.  
Het wordt WEL een belangrijke voorspeller van prestaties wanneer vaardigheden al beheerst 
zijn. Verwerkingssnelheid speelt wel een grote rol wanneer er gekeken wordt naar zaken die 
al gekend zijn. 
 
 
 

Verdieping 

 

 
 
 
Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gs 
 
- perceptiesnelheid (‘perceptual speed’) – P 

De snelheid waarmee stimuli worden vergeleken t.a.v. verschillen en/of gelijkenissen. Dit is de 
kernvaardigheid binnen Gs. Het klassieke paradigma is stimuli paarsgewijs aanbieden en 
proefpersoon laten aanduiden of ze al dan niet gelijk zijn. 
Bv. WWPSI-III, WISC-V en WAIS-IV subtest symbool zoeken 

- snelheid van testuitvoering (‘Rate of test taking’) – R9 
De snelheid en vlotheid waarmee eenvoudige cognitieve testen worden uitgevoerd. Onderzoek 
toont aan dat er verschillen zijn in werktempo ongeacht de aard van de (eenvoudige) test. 
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Binnen het CHC-model is de definitie versmald tot die eenvoudige testen die geen visuele 
vergelijking vergen, om overlap met perceptuele snelheid te vermijden, en die geen mentale 
wiskundige bewerkingen vergen, om overlap te vermijden met ‘number facility’. 
Bv. WPPSI- III, WISC-V,  WAIS IV, WNV-subtesten substitutie 

 
Andere nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gs: 
Tot dusver onduidelijk in welke mate volgende factoren beroep doen op dezelfde processen als Glr 
fluency, 
- vlotheid in cijferen (‘number facility’) – N 

De snelheid waarmee eenvoudige rekenoperaties accuraat worden uitgevoerd. Het gaat hierbij niet 
om het begrijpen of organiseren van wiskundige problemen en is daarom geen onderdeel van de 
factor wiskundig of kwantitatief redeneren. 

- Reading speed (fluency) – leessnelheid (vlotheid) – RS 
De snelheid waarmee een tekst gelezen kan worden met volledig begrip ervan. Deze factor valt 
ook onder  de brede factor ‘lezen en spellen’ – Grw. 

- Writing speed – schrijfsnelheid – WS 
De snelheid waarmee woorden en zinnen kunnen worden geschreven of gekopieerd. Deze factor 
valt ook onder de factoren ‘lezen en spellen’ Grw en  ‘psychomotorische snelheid’ – Gps. 
 

 
 

 

5.2.3.2 Reactie- en beslissnelheid (‘reaction and decision speed’) – Gt 
 

 

 
 

 
Reactiesnelheid (Gt) verwijst naar de gemiddelde snelheid waarmee één item wordt 
uitgevoerd: er wordt telkens één item aangeboden. De onderzoeker bepaalt de 
aanbiedingssnelheid. Gt gaat over perceptiesnelheid en reactiesnelheid. 
Perceptiesnelheid is de snelheid waarmee de proefpersoon waarneemt; de snelheid waarmee 
een stimulus gehoord, gezien, gevoeld, … wordt.  
Reactiesnelheid is de snelheid waarmee een proefpersoon reageert. 
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Deze factor wordt gedefinieerd als: de snelheid waarmee erg eenvoudige beslissingen 
genomen worden wanneer items één per één aangeboden worden. 
Anders dan bij Gs bepaalt de proefpersoon niet zelf het tempo waarin de items worden 
aangeboden. Het voornaamste gebruikt ligt in research settings. 
 
Een opmerkelijke vaststelling uit onderzoek is dat het halen van snelle reactietijden en een 
grote consistentie in reactietijden (beperkte schommelingen) bij zeer eenvoudige taken 
geassocieerd is met het vermogen tot het uitvoeren van complexe redeneertaken. Mensen 
met wisselvallige reactietijden hebben lagere globale cognitieve prestaties. 
 
 
 

Verdieping 
 
Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gt: 
 
- eenvoudige reactietijd (‘simple reaction time’) – R1 

Reactietijd bij het aanbieden van een enkelvoudige visuele of auditieve stimulus. Er wordt 
onderscheid gemaakt  tussen beslissingstijd en bewegingstijd. 

- keuzereactietijd (‘choise reaction time’)– R2 
De reactietijd wanneer een erg eenvoudige keuze moet worden gemaakt. 

- semantische verwerkingssnelheid (‘semantic processing speed’)– R4 
Reactietijd wanneer een beslissing een erg eenvoudige encodering of mentale manipulatie van de 
stimulusinhoud vereist.  

- mentale vergelijkingssnelheid (‘mental comparison speed’)– R7 
Reactietijd wanneer stimuli moeten worden vergeleken t.a.v. een specifiek kenmerk. 

- inspectiesnelheid (‘inspection time’) – IT 
De snelheid waarmee verschillen tussen stimuli kunnen worden waargenomen. 
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5.2.3.3 Psychomotorische snelheid – (‘psychomotor speed’) - Gps 
 

 
 
Definitie: de snelheid en de vlotheid waarmee fysieke lichaamsbewegingen kunnen worden 
gemaakt.  
Verschillen t.a.v. psychomotorische snelheid bepalen de verschillen in prestaties wanneer een 
vergelijkbare populatie (bv. arbeiders in een fabriek) een eenvoudige vaardigheid gedurende 
een langere periode hebben ingeoefend. 
 
 
 

Verdieping 
 
Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gps: 
- snelheid in het bewegen van ledematen (‘speed of limb movement’) – R3 
- schrijfsnelheid (vlotheid)  (‘writing speed (fluency)‘) – WS 
- articulatiesnelheid (‘speed of articulation’) - PT 
- bewegingstijd  (‘movement time’) – MT 
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5.3 Verworven kennis 
 
Om dit te situeren nemen we er terug het overzichtschema bij: 

 
 
De vaardigheden die vallen onder verworven kennis komen overeen met Cattells originele 
beschrijving van gekristalliseerde intelligentie - Gc (1943). 
 
Het gaat telkens om het verwerven van nuttige kennis, het begrijpen van belangrijke 
domeinen van menselijk functioneren en het kunnen aanwenden van deze kennis. Alle 
factoren geven informatie weer die reeds gekend is en die dus opgeslagen is in het 
langetermijngeheugen.  
Zoals eerder beschreven bij langetermijngeheugen (Glr), maken we op de volgende manier 
een onderscheid tussen Glr en Gc: 
 

- Glr, langetermijngeheugen, heeft betrekking op de geheugenprocessen die een rol 
spelen: de opslag en leerefficiëntie enerzijds en het vlot terug oproepen anderzijds. 

- Gc, de gekristalliseerde intelligentie, heeft betrekking op het inhoudelijke aspect: de 
breedte en de diepte van de informatie die is opgeslagen in het langetermijngeheugen. 

 
 
We onderscheiden vier domeinen die hieronder verder besproken worden: 
- begrip en kennis  (‘comprehension-knowledge’) – Gc 
- domeinspecifieke kennis (‘domain-specific knowledge’) – Gkn 
- lezen en schrijven (‘reading and writing’) – Grw 
- kwantitatieve kennis (‘quantitative knowledge’) – Gq 
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5.3.1 Begrip en kennis – (‘comprehension – knowledge’) - Gc 
 

 
 
Begrip en kennis  wordt gedefinieerd als de breedte en diepte van kennis en vaardigheden 
die gewaardeerd worden binnen een bepaalde cultuur, cf. Cattells ‘crystallized intelligence’. 
 
Gc reflecteert de mate waarin iemand praktische, nuttige kennis heeft geleerd en 
gewaardeerde vaardigheden heeft verworven. Gc is per definitie cultuurgebonden. 
 
Begrip en kennis wordt best onderzocht met tests die de impact van Gf minimaliseren, bv. 
d.m.v. rechttoe-rechtaan vragen. Bij een subtest zoals de WISC-V of WAIS-IV subtest 
overeenkomsten speelt naast Gc ook vloeiende intelligentie (Gf) een rol.  
 
Gc tests vereisen doorgaans geen sterke concentratie. 
 
Items die enkel door experten kunnen worden beantwoord worden vermeden. Typische Gc-
items gaan over informatie waarmee iedereen die bv. de middelbare school heeft afgerond, 
ooit geconfronteerd is geweest. 
 
Vergeleken met andere cognitieve vaardigheden is Gc relatief meer beïnvloed door ervaring, 
scholing en culturele mogelijkheden.  
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Verdieping 
 

 
 
Goed omschreven vaardigheden binnen Gc 
 
- algemene verbale informatie (‘general verbal information’)– KO 

De breedte en diepte van de algemene kennis die binnen een cultuur essentieel of praktisch geacht 
wordt, over een breed aantal domeinen. 
 
Algemene verbale informatie wordt onderscheiden van specifieke vaardigheden of 
domeinspecifieke kennis. 
 
Het doel van een algemene verbale kennistest is het cumulatieve effect te meten van blootstelling 
aan en onthouden van relevante informatie.  
Bv. het item uit de WISC-III subtest informatie ‘noem eens de 4 seizoenen’ impliceert niet enkel dat 
kinderen weten dat er vier seizoenen zijn maar ook de relevantie ervan voor heel wat aspecten van 
onze cultuur.  
Het lijkt een beperking dat in de Nederlandstalige bewerking van de WISC-V de originele 
Amerikaanse subtest informatie niet werd opgenomen. 

- taalontwikkeling (‘language development’) - LD 

Met taalontwikkeling wordt het algemene begrip van gesproken taal op het niveau van woorden, 
zinnen en uitdrukkingen bedoeld. Zoals inductief redeneren de kern vormt van Gf, vormt 
taalontwikkeling de kern van Gc.  
Taalontwikkeling kan worden opgevat als een intermediaire factor tussen Gc en meer specifieke 
taal gerelateerde vaardigheden zoals lexicale kennis, grammaticale gevoeligheid en 
luistervaardigheid (zie verder). Taalontwikkeling is m.a.w. een label voor alle taalvaardigheden die 
’in concert’ samenwerken. 
Taalontwikkeling is te onderscheiden van algemene kennis. 
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Taalontwikkeling is een noodzakelijke voorloper voor leesbegrip, al is de invloed wederzijds: 
kinderen die taal begrijpen zullen graag lezen, waardoor ze worden blootgesteld aan complexe 
aspecten van taal die minder voorkomen in gesproken taal. 

- woordenschat (‘lexical knowledge’) – VL 

Woordenschat is de kennis van definities van woorden en onderliggende concepten. 
Taalontwikkeling gaat meer over woorden in contexten, lexicale kennis of woordenschat gaat meer 
over kennis van geïsoleerde woorden. Lexicale kennis is een noodzakelijke voorloper voor het 
decoderen van woorden en leesbegrip. 

- luistervaardigheid (‘listening ability’) – LS 

De vaardigheden om gesproken taal te begrijpen. Deze vaardigheid staat typisch in contrast met 
leesbegrip. Tests voor luistervaardigheid hebben doorgaans een eenvoudige woordenschat maar 
een in complexiteit toenemende syntax of langere taalstalen om te beluisteren. 
Bv. CELF-IV subtest Begrippen en aanwijzingen volgen 

- communicatievaardigheid (‘communication ability’) – CM 

De vaardigheid om gesproken taal te gebruiken om gedachten helder te communiceren. Het is de 
expressieve tegenpool van luistervaardigheid. 

- grammaticale gevoeligheid (‘grammatical sensitivity’) - MY 

Het bewustzijn van de formele regels van morfologie van woorden en grammatica in gesproken 
taal.  
Cf. CELF-IV subtest fonologisch bewustzijn 
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5.3.2 Domeinspecifieke kennis – (‘domain-specific knowledge’) – Gkn 
 

 
 
 
Met domeinspecifieke kennis wordt de diepte, breedte en beheersing van gespecialiseerde 
kennis bedoeld. Gespecialiseerde kennis wordt verworven via specifieke opleiding, carrière, 
hobby of specifieke interesses. 
Bijvoorbeeld: Jullie ontwikkelen nu, als studenten Toegepaste Psychologie, domeinspecifieke 
kennis in de psychologie; of verwerft een student Architectuur domeinspecifieke kennis in de 
architectuur.  
 
Domeinspecifieke kennis geldt als de centrale component van intelligentie bij volwassenen. 
Intelligentie is een functie van kennis. Iemand kan potentieel intelligent zijn, maar zonder 
kennis zal er niet veel worden van dat potentieel. Hiermee bedoelen we dat wanneer iemand 
intelligent is, maar niet over specifieke kennis beschikt, moeite zal hebben om zijn intelligentie 
te tonen of uiten.  
 
Naast door Gc wordt het verwerven van nieuwe domeinspecifieke kennis mee bepaald door 
niet-cognitieve variabelen zoals situationele en individuele interesse en de Big Five 
component ‘openess to experience’. Het verwerven van domeinspecifieke kennis heeft niet 
enkel met intelligentie te maken, maar wordt ook bepaald door interesses, temperament, 
motivatie, … .  
Bijvoorbeeld: De kennis rond psychologie, die je als student dit jaar opdoet, wordt niet enkel 
bepaald door je intelligentie, maar ook de interesse die je voelt bij de lessen van bepaalde 
vakken, de motivatie die je hebt om te studeren en je in de leerstof te verdiepen, de openheid 
van temperament die je hebt ten opzichte van nieuwe informatie en ervaringen, … . 
 
T.a.v. Gkn is de referentiegroep niet de groep van leeftijdgenoten in de globale populatie, 
maar de groep mensen waarvan verwacht wordt dat ze dezelfde specifieke kennis hebben. 
Bijvoorbeeld: Bij het beoordelen van je kennis rond Algemene Psychologie op het examen, 
wordt je kennis niet vergeleken met die van de algemene bevolking, maar wel vergeleken met 
de kennis die een Psychologisch consulent moet hebben van Algemene Psychologie.   
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Gc en Gkn verhouden zich anders t.a.v. werkgeheugen: experten in een bepaald domein 
kunnen ogenschijnlijk veel grotere hoeveelheden informatie vasthouden in het werkgeheugen 
wanneer ze werken binnen hun specifieke specialisatie. 
 
 

Verdieping 
 

 
 
Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gkn 
 
- vaardigheid in vreemde talen (‘foreign language proficiency’) – KL 

Een vaardigheid die analoog is aan de factor Taalontwikkeling, maar dan t.a.v. een andere taal.  
 

- algemene kennis van wetenschap (‘general science information’) – K1 
Omvat alle wetenschapsdomeinen: biologie, fysica, … 
 

- kennis van cultuur (‘knowledge of culture’) –K2 
Omvat alle cultuurgebonden kennis: filosofie, godsdienst, geschiedenis, literatuur, kunst, muziek,… 
 

- mechanische kennis (‘mechanical knowledge’)– MK 
omvat kennis m.b.t. functie, terminologie, gebruik van gereedschap, uitrusting, machines,… 
 

- kennis van gedrag (‘knowledge of behavioral content’) – BC    Kennis en gevoeligheid m.b.t. 
nonverbale menselijke communicatie en interactie 
Hieronder vallen bepaalde aspecten van emotionele intelligentie. Het CHC-model gaat echter over 
vaardigheden en niet over persoonlijkheid. Constructen die onderzocht worden binnen het CHC-
model hebben daardoor per definitie goede antwoorden.  
Bv. NEPSY-II subtesten emotieherkenning en inlevingsvermogen 
 

De G (=algemene factor van intelligentie) in Gkn is wat paradoxaal:  er is geen algemene Gkn-
vaardigheid. Gkn-kennis is per definitie specifiek. Wanneer echter alle potentiële Gkn-domeinen in 
beschouwing worden genomen, is Gkn aanzienlijk ruimer dan Gc. 
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5.3.3 Lezen en spellen – (‘reading and writing’) – Grw 
 

 
 
Definitie: diepte en breedte van kennis en vaardigheden die gerelateerd zijn aan geschreven 
taal. 
 
De onderliggende bronnen van individuele verschillen in lezen en schrijven differentiëren niet 
duidelijk tussen lezen vs. schrijven: De vaardigheid die gemeenschappelijk is aan alle aspecten 
van lezen stemt in sterke mate overeen met de vaardigheid die gemeenschappelijk is aan de 
onderscheiden spellingsvaardigheden.  
 
Tests die Grw meten, meten tegelijk ook Gc, Gsm, Glr en wellicht nog andere vaardigheden. 
 
 
 

Verdieping 
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Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Grw: 
 
- Reading decoding – leesdecodering – RD 

De vaardigheid om geschreven/gedrukte woorden te identificeren 
- Reading comprehension – leesbegrip – RC 

De vaardigheid om een geschreven tekst te begrijpen 
- Reading speed – leessnelheid – RS 

De snelheid waarmee een persoon een tekst kan lezen met begrip van de inhoud 
- Spelling ability – spellingsvaardigheid – SG 

De vaardigheid om te spellen 
- English usage – gebruik van het Nederlands – EU  

Kennis van de conventies van schrijven: interpunctie, hoofdlettergebruik, … 
- Writing speed – schrijfsnelheid – WS 

De vaardigheid om tekst snel te kopiëren of te produceren 
 
 
 
 
 

5.3.4 Kwantitatieve kennis – (‘quantitative knowledge’) – Gq 
 

 
 
Kwantitatieve kennis wordt gedefinieerd als de diepte en breedte van de kennis i.v.m. 
wiskunde. Gq is te onderscheiden van kwantitatief redeneren (een facet van Gf) op dezelfde 
manier als Gc te onderscheiden is van Gf. 
 
Gq gaat over verworven kennis m.b.t. wiskunde, zoals bv. 
  
- de kennis van symbolen    (+ - : x < > =) 
- kennis van operaties (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, kwadrateren,…) 
- rekenkundige bewerkingen (vereenvoudigen  van breuken,…) 
- aan wiskunde gerelateerde vaardigheden (gebruik van een rekenmachine,…) 
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Verdieping 
 

 
 
Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gq: 

- Mathematical knowledge - mathematische kennis - KM 
Algemene kennis m.b.t. wiskunde, maar niet het oplossen van wiskundeproblemen of het 
uitvoeren van wiskundige operaties. 
bv. Wat betekent p (‘pi’) ? 

- Mathematical achievement - mathematische prestaties – A3 
Mathematische vaardigheden, gemeten door het aanbieden van rekenopdrachten, met minimale 
vereisten t.a.v. kwantitatief redeneren.  
bv. rekensommen zonder context: 67 + 45 = … 
 
 

Opmerking 
 
Bij ‘problem solving’-taken zoals vraagstukken krijgen proefpersonen een scenario en een probleem. 
Proefpersonen moeten de talige vraagstelling vertalen naar de juiste rekenbewerking. Dit soort taken 
doet dan uiteraard gecombineerd beroep op Rq en Gq: het omzetten van de talige vraagstelling naar 
een rekenbewerking vereist wiskundig redeneren (Rq). De rekenbewerking vervolgens correct uitvoeren 
vereist kwantitatieve kennis (Gq). 
 
Bv. de WISC-V, WAIS-IV subtest rekenen 
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5.4 Sensorische domeinspecifieke vaardigheden 
 
Anders dan de factoren vloeiend redeneren (Gf), de geheugenfactoren korte- en 
langetermijngeheugen (Gsm en Glr) en de snelheidsfactoren verwerkingssnelheid (Gs), 
reactietijd (Gt) en psychomotorische snelheid (Gps) zijn deze sensorimotorische 
vaardigheden nauw gelinkt met specifieke regionen en functies van de cerebrale cortex.  
 
We maken onderscheid tussen sensatie en perceptie:  
 
Sensatie verwijst naar de detectie van een stimulus, het is het waarnemen van een stimulus 
op niveau van de zintuigen. Er wordt iets gehoord, gezien, gevoeld, … .  
Perceptie verwijst naar de complexe verwerking van sensorische informatie om er relevante 
informatie uit te distilleren. Bij perceptie wordt de informatie die via de zintuigen verkregen 
wordt verwerkt. Belangrijke informatie wordt geselesteerd en er wordt een betekenis aan 
gegeven.  
 
Voorbeeld  
Op dit moment lees je deze cursus. Je ziet de woorden op deze bladzijde, hoort misschien auto’s 
of buren buiten op straat, je ruikt misschien de kop koffie die voor je staat, je voelt het papier 
onder je vingers, … . Dit alles zijn sensaties. 
In het proces van perceptie worden enkel de belangrijke prikkels uitgefilterd; zoals de woorden 
op het blad voor je. De andere prikkels (koffie, lawaai, …) worden weggefilterd. In dit proces 
van perceptie krijgen de woorden op het blad ook hun betekenis. 
 
 
We situeren deze vaardigheden binnen het algemene schema: 
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5.4.1 Visuele informatieverwerking - (‘visual processing’) - Gv 
 

 
 
 
Bij visuele informatieverwerking wordt bedoeld: de vaardigheid om gebruik te maken van 
gesimuleerde mentale voorstellingen, vaak in combinatie met tegelijk geobserveerde  
beelden, om problemen op te lossen. 
 
Na het doorsturen van visuele prikkels vanuit de ogen, voeren de hersenen automatisch een 
groot aantal laag-niveau bewerkingen uit op deze visuele prikkels: perceptie van randen, 
licht-donkerdifferentiatie, kleurdifferentiatie, bewegingsdetectie,…  
 
De resultaten van deze bewerkingen op elementair niveau worden gebruikt door hoger 
niveau processors om meer complexe aspecten van het visuele beeld af te leiden: 
objectherkenning, bewegingsvoorspelling, bouwen van modellen van ruimtelijke configuratie, 
… 
 
Gv-tests zijn ontwikkeld om individuele verschillen in deze hogere processen te meten. 
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Verdieping 

 

Binnen de brede Gv-factor zijn diverse nauwe cognitieve vaardigheden omschreven: 

- visualisatie (‘visualisation’) – Vz 
De vaardigheid om complexe patronen waar te nemen en mentaal te simuleren hoe ze er uit zouden 
zien na transformatie (na rotatie, verandering in grootte, gedeeltelijk verborgen,…). 
Vz is de kernvaardigheid van Gv (net zoals inductie voor Gf en taalontwikkeling voor Gc). 
 

Gv en Vz in het bijzonder zijn belangrijke voorlopers/indicatoren voor het bereiken van hoge 
prestatieniveaus in wetenschap, technologie, wiskunde. 

Visualisatietests laden vaak hoog zowel op Gv als op Gf en soms zelfs hoger op Gf dan op Gv: 
- Proefpersonen kunnen visualisatietests oplossen door zich een oplossing mentaal voor te 

stellen (bv. papiervouwtest). Dit zorgt voor de Gv-lading. 
- Andere proefpersonen lossen dit op door analytische strategieën toe te passen waardoor ze 

sommige antwoordmogelijkheden kunnen uitsluiten. Dit zorgt voor de Gf-lading. 
Sommige onderzoeken wijzen uit dat de beste presteerders op Vz-taken flexibel zijn in de 
gehanteerde strategie i.f.v. het item. Dergelijke flexibiliteit is geassocieerd met Gf. 

- snelle rotatie (‘speeded rotation’) – SR 
De vaardigheid om problemen snel op te lossen d.m.v. mentale rotaties van eenvoudige beelden. 
Snelheid is de belangrijkste parameter, niet de moeilijkheidsgraad. 
Bv. snel roteren naar de juiste positie van letters die van 1 tot 360° geroteerd zijn en aanduiden 
welke letters  er correct georiënteerd zijn en welke achterstevoor staan. 

- sluitingssnelheid (‘closure speed’) – CS 
De vaardigheid om snel vertrouwde, betekenisvolle visuele objecten te identificeren vanuit 
onvolledige stimuli (bv. vaag, gedeeltelijk verduisterd, niet verbonden lijnstukken,…) zonder op 
voorhand te weten om welk object het gaat cf. Gestalt perceptie. 
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- flexibiliteit in sluiten (‘flexibility of closure’) – CF 
De vaardigheid om een visuele figuur of patroon te identificeren die ingebed is in een complex en 
afleidend visueel patroon, wanneer je vooraf weet welke figuur of welk patroon je moet zoeken.  
Cf. ‘Waar is Wally?’ 
John Horn beschouwde dit type van opdrachten als de beste marker voor Gv omdat het lager 
correleert met Gf dan veel andere visualisatietests. 

 
- visueel geheugen (‘visual memory’) – MV 

De vaardigheid om complexe beelden te onthouden over korte tijdsperiodes (< 30 seconden). 
Wanneer de beelden eenvoudig, talrijk en in een volgorde moeten onthouden worden, gaat het 
veeleer om een Gsm-taak dan een Gv-taak. 

- ruimtelijk scannen (‘spatial scanning’) – SS 
De vaardigheid om een pad uit een doolhof te visualiseren. Het is onduidelijk of deze vaardigheid 
gerelateerd is aan navigatievaardigheden in de echte wereld. 
Cf. WISC-III subtest doolhoven 

-  seriële perceptuele integratie (‘serial perceptual integration’) – PI 
De vaardigheid om objecten te herkennen nadat onderdelen in snelle opeenvolging zijn getoond. 
Bv.  een glimp van een ree opmerken tussen de bomen en weten dat je een ree gezien hebt. 

- lengteschatting (‘length estimation’) – LE 
De vaardigheid om visueel de lengte van objecten te schatten. 

- perceptuele illusies (‘perceptual illusions’) – IL 
De vaardigheid je niet te laten misleiden door optische illusies. 

- perceptuele omkeringen (‘perceptual alterations’) – PN 
Consistentie in het aantal alternaties tussen verschillende visuele percepties. 
Cf. Necker kubus: een kubus waarvan je enkel de ribben ziet, zodat onduidelijk is welk vlak 
vooraan staat. Vlot kunnen wisselen van de ene naar de andere oriëntatie. 

- verbeelding (‘imagery’) – IM 
• De vaardigheid om mentaal erg levendige beelden te kunnen produceren 
• Aangetoond bij chirurgen, piloten ; vermoedelijk ook voor kunstenaars, designers, mensen die 

hun koffer moeten pakken,… 

 
Bij onderzoek van visuele informatieverwerking raadt McGrew aan om in eerste instantie visualisatie te 
meten, bij voorkeur met opdrachten met beperkte motorische vereisten. Het is zinvol niet enkel 
opdrachten voor te leggen met tijdsdruk.  
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5.4.2 Auditieve informatieverwerking – (‘auditory processing’) – Ga 
 

 
 
 
Auditieve informatieverwerking gaat om de vaardigheid om betekenisvolle nonverbale 
informatie in geluid te detecteren en te verwerken.  
‘Ga’ is wat het brein verricht met sensorische informatie vanuit de oren, soms lang nadat het 
geluid gehoord werd. Zo componeerde Beethoven enkele van zijn beste werken toen hij al 
doof was, louter door zich voor te stellen hoe het zou klinken. 
‘Ga’ is niet hetzelfde als taalbegrip. Aspecten van Ga, zoals het waarnemen van 
spraakgeluiden, kunnen beschouwd worden als voorlopers ervan. 
 
 
 

Verdieping 
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Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Ga 
 
- fonetisch coderen (‘phonetic coding’) – PC 

De vaardigheid om fonemen afzonderlijk van elkaar te kunnen horen. Fonetisch coderen wordt ook 
omschreven als ‘fonologische processing’, ‘fonologisch bewustzijn’ of ‘fonemisch bewustzijn’. 
Mensen die hiermee moeite hebben kunnen moeilijk de interne structuur van geluiden in woorden 
horen. Zwakke fonetische codering geldt als één van de belangrijkste risicofactoren in 
leesstoornissen. 
Mensen met zwakke fonetische coderen kunnen doorgaans vlot praten en vlot spraak begrijpen. Ze 
hebben het echter moeilijk om fonemen mentaal te scheiden en ze geïsoleerd te horen. 
Binnen het domein van auditieve informatieverwerking is deze nauwe cognitieve vaardigheid voor 
psychologen het belangrijkste aspect. 

- het onderscheiden van spraakgeluiden (‘speech sound discrimination’) – US 
De vaardigheid om verschillen in spraakgeluiden – andere dan fonemen – te detecteren en te 
onderscheiden in niet afleidende of vervormende omstandigheden. 
Mensen die hiermee moeite hebben kunnen niet goed klemtoon, timbre, toonhoogte 
discrimineren, waardoor ze subtiele emotionele veranderingen, of veranderingen in betekenis t.g.v. 
een verschillende klemtoon niet goed onderscheiden. 

- weerstand tg. auditieve stimulusvervorming (‘resistance to auditory stimulus distortion’) - UR 
De vaardigheid om woorden correct te horen, ook als ze vervormd zijn of bij luid achtergrondlawaai. 
Het is niet duidelijk in welke mate deze vaardigheid afhangt van sensorische acuïteit. Bij oudere 
mensen is dit vaak het geval. 

- geheugen voor geluidspatronen (‘memory for sound patterns’) – UM 
De vaardigheid om gedurende een korte tijd auditieve informatie zoals toon, tonale patronen en 
stemmen te onthouden. Dit is een belangrijke vaardigheid voor muzikanten, die muzikale frasen 
moeten kunnen onthouden om ze later opnieuw te herhalen. 
 

- vasthouden en beoordelen van ritmes (‘maintaining and judging rythm’) – U8 
De vaardigheid om een muzikale beat te kunnen herkennen en vasthouden. Dit is mogelijk een 
deelaspect van het geheugen voor geluidspatronen, met een betrokkenheid van het 
kortetermijngeheugen. 

- muzikale  discriminatie en oordeel (‘musical discrimination and judgment’) –  
U1 U9 
De vaardigheid om tonale patronen in muziek t.a.v. melodie, harmonie en expressieve aspecten 
(frasering, tempo, variatie in intensiteit) te onderscheiden en te beoordelen. 

- absoluut gehoor (‘absolute pitch’) – UP 
De vaardigheid om perfect de toonhoogte te identificeren. 

- Sound localisation – localisatie van geluid – UL 
De vaardigheid om geluiden te situeren in de ruimte. 
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5.4.3 Vaardigheden m.b.t. geurperceptie – (‘olfactory abilities’) - Go 
 

 
 
Definitie: de vaardigheid om betekenisvolle informatie te detecteren en te verwerken m.b.t. 
geur. 
Go verwijst niet naar de sensitiviteit van het olfactorisch systeem, maar naar de hogere 
cognities daaromtrent. Aspecten als olfactorisch geheugen, episodisch geurgeheugen,  
geurspecifieke vaardigheden, geurbenoemen, geuridentificatie, geurverbeelding,… vallen 
onder de brede noemer van olfactorische vaardigheden.  
Verstoorde en hallucinatoire geurperceptie is onderkend als een vroeg symptoom van 
schizofrenie. Meer algemeen is een zwakke geurperceptie geassocieerd met een breed 
spectrum van hersenbeschadiging. Het olfactorisch systeem geldt daarom als een kwetsbaar 
systeem. 
Er zijn nog geen duidelijke nauwe cognitieve vaardigheden m.b.t. Go gedefinieerd. 

 

 
5.4.4 Tactiele vaardigheden – (‘tactile abilities’) - Gh 
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Definitie: vaardigheden om betekenisvolle informatie t.a.v. tactiele sensaties te detecteren 
en te verwerken. 
Deze vaardigheid is nog niet duidelijk gedefinieerd en begrepen. Er zijn nog geen goed 
omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gh. 
De meeste praktische en klinische toepassingen van Gh-tests gaan over sensorische precisie 
van tactiele perceptie. 
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5.5 Motorische vaardigheden – (‘motor abilities’) 
 
Onder de brede noemer van motorische vaardigheden vatten we de kinesthetische en de 
psychomotorische vaardigheden.  
We situeren de motorische vaardigheden in het algemene schema: 
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5.5.1 Kinesthetische vaardigheden – (‘kinesthetic abilities’) – Gk 
 

 
 
 
Met kinesthetische vaardigheden worden die capaciteit bedoeld om betekenisvolle 
informatie te detecteren en te verwerken m.b.t. proprioceptieve sensaties. Proprioceptie 
verwijst naar de vaardigheid om positie en beweging van de eigen ledematen en andere 
lichaamsdelen te kennen en in te schatten.  
(“Proprio” = zelf   –   “ceptie” = waarnemen) 
(“Proprioceptie” = waarnemen van zichzelf)  
Gk verwijst niet naar de sensitiviteit van de proprioceptie, maar  wel naar de verwerking van  
de proprioceptieve sensaties.  
Er zijn nog geen duidelijk omschreven cognitieve vaardigheden t.a.v. Gk. 
 
 
 

5.5.2 Psychomotorische vaardigheden – (‘psychomotor abilities’) - Gp 
 

 
 
 
Psychomotorische vaardigheden zijn die vaardigheden om fysieke motorische 
lichaamsbewegingen, zoals bewegingen van vingers, handen, benen, … uit te voeren met 
precisie, kracht en coördinatie. 
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Verdieping 
 
 
Goed omschreven nauwe cognitieve vaardigheden binnen Gp: 
 
- statische kracht (‘static strenght’)  – P3 

De vaardigheid om spierkracht te gebruiken om een relatief zwaar of immobiel object te 
verplaatsen. 

- coördinatie van ledematen (‘multilimb coordination’) – P6 
De vaardigheid om snel specifieke of discrete motorische bewegingen van armen en benen te 
maken.  

- vingerbehendigheid (‘finger dexterity’) – P2 
De vaardigheid om precies gecoördineerde bewegingen te maken met de vingers. 

- behendigheid van hand en arm (‘manual  dexterity’) – P1 
De vaardigheid om precies gecoördineerde bewegingen te maken met een hand of een hand en 
de eraan verbonden arm. 

- handvastheid (‘arm–handsteadiness’) – P7 
De vaardigheid om precies en behendig arm-handpositionering in de ruimte te coördineren. 

- precisiecontrole (‘control precision’) – P8 
De vaardigheid om precieze controle uit te oefenen over spierbewegingen, in respons tot 
feedback uit de omgeving (bv. veranderingen in positie of snelheid van een gemanipuleerd 
object). 

- mikken/richten (‘aiming’) – AI 
De vaardigheid om een sequens van ooghandcoördinatiebewegingen precies en vloeiend uit te 
voeren om iets te positioneren. 

- evenwicht (‘gross body equilibrium’) – P4 
De vaardigheid om het lichaam rechtop te houden of om een verstoord evenwicht terug te 
vinden. 
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6 Persoonlijkheids- en motivatieonderzoek 
 

6.1 Inleiding 
 
Theorieën over persoonlijkheid vinden hun origine in de vaststelling dat er verschillen tussen 
mensen bestaan in de manier waarop ze met de omgeving omgaan en op signalen uit de 
omgeving reageren. Sommige mensen lijken zich voortdurend zorgen te maken, terwijl 
anderen opgewekt naar een slecht voorbereid examen gaan. Sommige mensen zijn nauwelijks 
tot iets te motiveren, terwijl anderen voortdurend actief zijn en allerlei zaken aanpakken.  

De termen persoon en persoonlijkheid, karakter en individu die in deze context vaak 
gehanteerd worden, zijn sterk met elkaar verbonden begrippen. Etymologisch is dit de 
herkomst van deze begrippen: 

 

- De term ‘persoon’ (‘persona’) betekende bij de oude Grieken wat we nu ‘imago’ noemen. 
Het refereert naar het masker dat Griekse en later Romeinse toneelspelers droegen als ze 
een type uitbeeldden. Het heeft drie gevoelswaarden: de rol die men speelt, iemands 
reputatie, en een aantal specifieke trekken, m.n. eerlijkheid en waardigheid.  

- De term ‘karakter’ verwijst naar stabiele individuele kenmerken van een persoon. We 
onderstellen dat het niet van dag tot dag verandert. Het is afgeleid van het Griekse 
werkwoord ‘charasso’  (χαράσσω), dat kerven betekent. Het resultaat is niet zomaar uit te 
wissen.  

- De term ‘individu’ betekent ondeelbaar (het Latijnse ‘dividere’ betekent ‘verdelen’), een 
entiteit of eenheid die niet verder kan worden opgedeeld (cf. ‘atomos’ in het Grieks). De 
term individu legt eveneens de nadruk op de eenheid en de stabiliteit van trekken van 
een persoon. Het individualisme vindt zijn oorsprong in de renaissance. Het heeft zich 
ontwikkeld tot de moderne identiteit van het westerse subject: een individu dat zijn lot in 
eigen handen neemt en verantwoordelijk is voor zijn daden.  

 
 

Persoonlijkheid, temperament 

Tegenwoordig staan in het persoonsbegrip individualiteit, identiteit en onafhankelijkheid 
centraal. Persoonlijkheid verwijst dan naar gedrag dat een bepaald persoon typeert. In de 
persoonlijkheidsleer wordt met de term ‘persoon’ de ‘drager van een aantal kenmerken die 
hem van anderen onderscheidt’ bedoeld.  

Persoonlijkheid wordt klassiek onderscheiden van temperament. Temperament verwijst naar 
eigenschappen die reeds vroeg in de ontwikkeling, zelfs vanaf de geboorte observeerbaar zijn 
en een sterke genetische of neurobiologische basis hebben.  
Persoonlijkheidsverschillen daarentegen worden beschouwd als resultante van de interactie 
tussen temperament en omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat voor de meeste 
persoonlijkheidskenmerken de variantie voor ongeveer 50% genetisch bepaald is. 
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Ontwikkelingspsychologen interpreteren individuele verschillen bij kinderen over het 
algemeen als evidentie voor temperament eerder dan als persoonlijkheidstrekken. Andere 
onderzoekers argumenteren dat temperament en persoonlijkheidstrekken leeftijdsspecifieke 
manifestaties zijn van dezelfde latente kwaliteiten. Anderzijds kan gesteld worden dat 
vroegkinderlijk temperament zich kan ontwikkelen tot adolescente en volwassen 
persoonlijkheidstrekken, ten gevolge van de actieve, reactieve of zelfs passieve interactie 
tussen iemands basisgenetische aanleg en de veranderende omgeving waarin iemand 
opgroeit en ontwikkelt.  

 

Het formuleren van wetmatigheden omtrent menselijk gedrag is het studieobject van de 
persoonlijkheidspsychologie. Er wordt onderzocht in hoeverre verschillen in gedrag stabiel 
zijn over langere tijd en in verschillende situaties. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het 
beschrijven van de normale variatie in persoonlijkheid. Het houdt niet noodzakelijk een 
verwijzing in naar vormen of gradaties van psychopathologie of uitdrukkingen van 
pathologische trekken.  

Voor een overzicht van persoonlijkheidstheorieën verwijzen we naar de cursus Differentiële 
psychologie.  
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6.2 Persoonlijkheidsonderzoek 

 
 

6.2.1 Persoonlijkheidsonderzoek 

Wanneer we het hebben over persoonlijkheidsonderzoek kunnen we verschillende aspecten 
onderscheiden: 

1. normale variatie in persoonlijkheidstrekken  

 

Wanneer we peilen naar de normale variatie in persoonlijkheidstrekken, gaan we kijken naar 
een specifieke samenstelling van persoonlijkheidstrekken die het gedrag van een persoon in 
meerdere of mindere mate bepalen. In dit soort persoonlijkheidsonderzoek wordt er een 
soort profiel van persoonlijkheidskenmerken verkregen die in meer of mindere mate aanwezig 
zijn bij een persoon. Dit profiel is erg individueel en verschilt van persoon tot persoon. 

 

2. klinische beelden en pathologische ontwikkelingen 

Met persoonlijkheidsonderzoek naar klinische beelden en pathologische ontwikkelingen 
wordt er bekeken welke persoonlijkheidskenmerken aanwezig zijn die eventueel kunnen 
duiden op een klinisch beeld of een pathologische ontwikkeling.  

Voorbeeld 

Een specifieke samenstelling van bepaalde persoonlijkheidskenmerken kunnen duiden op een 
depressief of angstig beeld (= klinisch beeld). Andere samenstellingen van 
persoonlijkheidskenmerken kunnen wijzen op een pathologische ontwikkeling van iemands 
persoonlijkheid, wat kan leiden tot een persoonlijkheidsstoornis, zoals bijvoorbeeld een 
borderline persoonlijkheidsstoornis, een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, een schizoïde 
persoonlijkheidsstoornis, … 

 

3. de persoonlijke beleving  

 

Een derde soort persoonlijkheidstesten gaat de persoonlijke beleving van een persoon 
bevragen in bepaalde contexten of situaties.  
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6.2.2 Valkuilen bij persoonlijkheidsonderzoek 

 

De diagnostiek van persoonlijkheidskenmerken is een stuk complexer en moeilijker dan het 
meten van prestatieniveaus zoals bij intelligentieonderzoek. Daarvoor kunnen verschillende 
redenen worden aangeduid: 

 

1. Moeilijker veralgemenen van de onderzoekssituatie naar dagelijks leven 

Metingen van prestatieniveaus zijn vaak zonder al te veel moeite te veralgemenen van een 
kunstmatige testsituatie naar de dagelijkse realiteit. Tussen test en praktijk zullen 
intelligentie, fijne motoriek of visueel-ruimtelijke vaardigheden niet veel verschillen. Je kan 
jezelf niet intelligenter, handiger, verbaler enz. voordoen dan je bent.  
Bij gedrag en persoonlijkheid ligt dit anders. Het is voor de meeste mensen niet zo moeilijk 
om in een onderzoekssituatie aangepast, beleefd en inschikkelijk over te komen, maar het is 
de vraag of die persoon in het dagelijkse leven zich ook altijd zo gedraagt. Anderzijds kan het 
net zo zijn dat in een onderzoekssituatie sommige mensen onwenniger reageren net omdat 
ze zich bekeken en geëvalueerd voelen. Het paradigma van de prestatietest - namelijk het 
uitvoeren van onderzoek in een gestandaardiseerde situatie, de behaalde prestatie 
vergelijken met een norm, deze prestatie beschouwen als representatief voor andere situaties 
dan de testsituatie - is daarom meestal niet zomaar toepasbaar op onderzoek van gedrag.  

 

2. Valkuil van de zelfbeoordeling 

Veel metingen van gedrag en persoonlijkheid gebeuren aan de hand van vragenlijsten die de 
betrokkenen over zichzelf of anderen invullen. De metingen geven in eerste instantie aan hoe 
een persoon naar zichzelf of naar anderen kijkt of hoe een persoon zichzelf presenteert of 
anderen ziet, eerder dan dat dit een objectieve, feitelijke weergave is van gedrag of 
persoonlijkheid, ook wanneer de respondent de intentie heeft om oprecht en eerlijk de 
vragenlijstitems te antwoorden. 

 

3. Weinig objectieve criteria 

Bij prestatietests beschikken we vaak over een objectief criterium waarmee we testprestaties 
kunnen vergelijken (bv. een diploma, een objectief meetbare prestatie in een 
beroepssituatie). In persoonlijkheidsonderzoek zijn er weinig of geen objectieve criteria, maar 
is men aangewezen op externe beoordelingen (bv. het oordeel van ouders of leerkrachten, 
van psychiaters, van hiërarchisch hoger geplaatsten binnen een bedrijf,…), die vaak minder 
objectief en betrouwbaar zijn.  
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4. Persoonlijkheidstrekken zijn veranderlijk 

 
Tenslotte zijn persoonlijkheidstrekken in vergelijking met capaciteiten dikwijls minder 
stabiel, minder veralgemeenbaar over verschillende situaties en aanzienlijk minder 
gelijkmatig van invloed op gedrag. Zo gedragen mensen zich voor een stuk anders, afhankelijk 
van de context waarin ze zich bevinden.  
 
 
 

6.2.3 Technieken en instrumenten om persoonlijkheid in kaart te brengen 

Naast psychometrische instrumenten zijn het klinisch interview, observatiemethodes en 
projectieve technieken de belangrijkste technieken voor het onderzoek van persoonlijkheid, 
psychopathologie, beleving en emoties.   

 

1. Observaties en interview 

Inschattingen maken van iemands persoonlijkheid door middel van observaties en interview 
geven een indruk van een breed gebied van de persoonlijkheid. De betrouwbaarheid en de 
validiteit is echter vaak beperkter omdat de kwaliteit van de inschatting zo afhankelijk is van 
de onderzoeker. Er is een grondige kennis van de persoonlijkheidsontwikkeling nodig om tot 
adequate, gerichte observatie en interpretatie van deze bevindingen te komen. Observaties 
zijn echter belangrijk, en kunnen erg nuttig zijn om hypothesen te formuleren.  

 

2. Projectieve technieken 

Projectieve technieken vinden hun origine in de psychoanalytische en psychodynamische 
persoonlijkheidstheorie. 

Wie bijvoorbeeld altijd goed is behandeld door anderen zal eerder goede bedoelingen 
toeschrijven aan een persoon op een plaatje dan iemand die in zijn leven vaak is bedrogen of 
gekwetst. Een angstig persoon ziet eerder enge dingen in een figuur, en wie die dag toevallig 
heel vrolijk is, komt vaker uit bij lichte thema’s. 

Het is nu eenmaal moeilijk om iets te verzinnen dat helemaal losstaat van onszelf. Daarom zijn 
de eerste verhaallijnen waar we aan denken vaak verbonden met onze eigen verhaallijnen. 

Dit gegeven inspireerde psycho-analytici begin vorige eeuw tot het ontwikkelen van 
‘projectieve tests’. Deze tests hebben met elkaar gemeen dat de opdracht aan degene die ze 
maakt heel vrij is, en dat de opdracht ‘ambigue stimuli’ bevat: materiaal dat je als 
proefpersoon op veel verschillende manieren kunt interpreteren. 
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Plaatjes bijvoorbeeld waarbij niet duidelijk is wat ze voorstellen of wat er aan de hand is, en 
waarbij de proefpersoon zelf iets mag bedenken. Of zinnen met een open einde die je moet 
afmaken, of vrije opdrachten zoals tekeningen. Zo komen vanzelf de verborgen verlangens en 
angsten van patiënten naar boven drijven, was het idee vanuit de psycho-analyse. 

 

Bijvoorbeeld: In de Rorschach inktvlekkentest wordt er gevraagd aan cliënten “Wat zou dit kunnen zijn?” De 
antwoorden van de cliënten worden vervolgens geanalyseerd.  

 

Kritiek 

Het probleem is alleen dat het bijna onmogelijk is om een objectieve conclusie te trekken uit 
al die uiteenlopende verhalen, tekeningen en zinnen. Wat betekent het als iemand ruzie ziet 
in een prentje van twee mensen? 

Bij gestructureerde tests als intelligentietests en vragenlijsten kan degene die ze beoordeelt 
tenminste scores optellen en bekijken of die scores erg afwijken van het gemiddelde. Maar bij 
de brij aan informatie die vrijkomt uit projectieve tests is dat lastig. Er zijn duizenden 
antwoorden mogelijk, en die kunnen duiden op duizenden omstandigheden. Daarom valt er 
eigenlijk niet van een ‘test’ te spreken. 

Maar de belangrijkste kritiek op projectieve technieken komt ironisch genoeg vooral voort uit 
de pogingen die psychologen en onderzoekers hebben gedaan om de tests meetbaar te 
maken. 

Bij de Rorschachtest, waarbij de proefpersoon moet aangeven wat hij ziet in symmetrische 
inktvlekken, is bijvoorbeeld een uitgebreide handleiding gemaakt. Daarin staan scores voor 
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alle details die proefpersonen kunnen benoemen, inclusief de aanwijzing of dit duidt op een 
psychische stoornis. Maar deze normgegevens blijken behoorlijk te rammelen. 

Toen onderzoekers bijvoorbeeld bij een grote groep gewone, psychisch gezonde proefpersonen 
de rorschachtest afnamen, bleek dat de meerderheid wel een of meerdere antwoorden had in 
de categorie ‘psychische stoornis’. 

Ondanks deze kritiek horen projectieve tests toch tot nog veel gebruikt in psychologisch 
onderzoek.  

Want projectieve tests kunnen namelijk, los van rammelende normgegevens en scores, wel 
degelijk waardevolle informatie geven over wat iemand zoal bezighoudt. Vaak worden er dus 
geen harde scores en conclusies verbonden aan de verhalen en antwoorden van een cliënt, 
maar dienen ze eerder als aanknopingspunt voor een gesprek. 

 

3. Psychometrische instrumenten 

Psychometrische instrumenten, veelal vragenlijsten, zijn betrouwbaarder, hebben doorgaan 
een betere validiteit en zijn meestal eenvoudiger af te nemen. Ze geven vaak slechts een 
beperkter beeld van de persoonlijkheid.  

Bij de interpretatie van de resultaten maakt de onderzoeker gebruik van meerdere theorieën 
over de persoonlijkheid.  
Psychometrische instrumenten kunnen op diverse theorieën gebaseerd zijn.  

We bespreken hierna een aantal psychometrische instrumenten, overwegend vragenlijsten, 
omdat deze de meest betrouwbare manier vormen om persoonlijkheid in kaart te brengen. 
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6.3 Vragenlijsten voor persoonlijkheidsonderzoek 
 
Er zijn heel wat vragenlijsten ontwikkeld om aspecten van de persoonlijkheid van mensen te 
onderzoeken. We bespreken er hieronder enkele die binnen ons taalgebied regelmatig 
gebruikt worden. Voor een volledig overzicht van wat aan vragenlijsten op de 
Nederlandstalige markt beschikbaar is, verwijzen we naar de COTAN-documentatiedienst, en 
naar de testuitgeverijen Pearson en Hogrefe. 

 

 

6.3.1 NEO-PI-3 en NEO-FFI-3 

 
6.3.1.1 Beschrijving 

 
In 1978 ontwikkelden Paul Costa en Robert McCrae de NEO-persoonlijkheidsvragenlijst. Deze 
vragenlijst bracht de volgende persoonlijkheidsfactoren in kaart: neuroticisme, extraversie en 
openheid voor ervaringen.  
 
Onder impuls van het lexicale onderzoek breidden Costa en McCrae halfweg de jaren ‘80 hun 
model uit met de factoren altruïsme en consciëntieusheid en publiceerden ze de NEO-PI-
vragenlijst (1985). Enkele jaren later werd de NEO-PI helemaal hiërarchisch herwerkt met voor 
elk van de vijf factoren zes onderscheiden facetten en verscheen ze in 1990 onder de naam 
NEO-PI-R, met de R van ‘revised’. 
 
Costa en McCrae toonden in een bijzonder groot aantal studies aan dat de grote diversiteit 
aan vragenlijsten die op de markt zijn, niet systematisch andere factoren buiten het vijf-
factorenmodel of “the Big Five” opleveren. Daaruit leiden ze indirect af dat de vijf dimensies 
een comprehensief karakter hebben. Ze gaan ervan uit dat, met het meten van de vijf 
dimensies die zij vooropstellen, de persoonlijkheid volledig in kaart wordt gebracht.  
De NEO-PI-R is sindsdien uitgegroeid tot de standaard voor het meten van de vijf factoren en 
hun meer specifieke facetten.  

 
De Nederlandstalige NEO-PI-3 en NEP-FFI-3 zijn een actualisering gepubliceerd in 2014. 

Het zijn beide goed onderbouwde, brede en complete Big Five-vragenlijsten. NEO staat voor 
‘neuroticism, extraversion, openness’, de eerste factoren die door de auteurs Costa en McRae 
werden gevonden op basis van hun onderzoek. PI staat voor ‘personality inventory’, R staat 
voor Revised. Er is een verkorte vorm onder de naam NEO-FFI (five factor inventory).  

De NEO-vragenlijsten zijn in meer dan vijfentwintig talen beschikbaar. Daarmee is de NEO één 
van de meest onderzochte instrumenten ter wereld. Dit succes is te danken aan de 
populariteit van het Big Five-model voor de beschrijving van de persoonlijkheid, maar zeker 
ook aan de zeer goede psychometrische kwaliteit van de NEO en het gebruiksgemak. 
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Deze twee tests meten de vijf belangrijkste domeinen van persoonlijkheid bij volwassenen: 
- Neuroticisme 
- Extraversie 
- Openheid 
- Altruïsme 
- Consciëntieusheid 

De NEO-PI-3 meet tevens dertig facetten van persoonlijkheid, zes per domein (8 items): 
- Neuroticisme:  

o  angst – ergernis – depressie – schaamte – impulsiviteit – kwetsbaarheid 
- Extraversie: 

o  hartelijkheid – sociabiliteit – dominantie – energie – avonturisme - vrolijkheid 
- Openheid:  

o fantasie – esthetiek – gevoelens – verandering – ideeën – waarden 
- Altruïsme:   

o vertrouwen – oprechtheid – zorgzaamheid – inschikkelijkheid – bescheidenheid - 
medeleven 

- Consciëntieusheid: 
o doelmatigheid – ordelijkheid – betrouwbaarheid – ambitie – zelfdiscipline – 

bedachtzaamheid 

 

6.3.1.2 Gebruiksdoel  

 

De NEO-vragenlijsten worden gebruikt om uitspraken over de individuele persoonlijkheid te 
kunnen doen. Dit gebeurt meestal om informatie over persoonlijkheidsaspecten mee te laten 
wegen bij beslissingen aangaande de persoon, bijvoorbeeld bij behandeling van patiënten, bij 
selectie voor arbeidsplaatsen of bij de bepaling van geschiktheid voor individuele 
ontwikkelingsprogramma's. De NEO wordt toegepast bij: 

- selectie 
- loopbaanbegeleiding 
- reïntegratie 
- klinische diagnostiek (counseling, klinische psychologie en psychiatrie) 

 

6.3.1.3 Praktische informatie  
 

Verdieping 
De NEO-PI-3 bestaat uit 240 vragen, de NEO-FFI-3 uit 60 vragen. Het invullen van de volledige vragenlijst 
duurt ongeveer 45 minuten, de verkorte vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De kandidaat 
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beoordeelt zichzelf. De NEO is zowel op papier verkrijgbaar als digitaal. Handscoring duurt circa tien 
minuten voor de NEO-PI-3, 5 minuten voor de NEO-FFI-3. 
Bij papieren afnames kunnen de resultaten ter interpretatie worden ingevuld op het profielformulier. 
De combinaties van scores op de vijf domeinen kunnen bovendien worden ingetekend in het boekje 
met stijlgrafieken. Deze grafieken geven inzicht in de manier waarop verschillende combinaties het 
handelen van mensen beïnvloeden. 

 

6.3.1.4 Leeftijdsbereik    

Adolescenten en volwassenen vanaf 16 jaar. 

6.3.1.5 Normen (achtergrond) 
De NEO-PI-3 beschikt over de volgende normgegevens: 
- bevolkingsnormen, naar geslacht, naar leeftijd en opleidingsniveau (NEO-PI-3) 
- bevolkingsnormen naar geslacht en leeftijd (NEO-FFI-3) 
- selectienormen gebaseerd op de NEO-PI-R (de uitgeverij werkt aan nieuwe normen) 

Het normeringsonderzoek gebeurde uitsluitend op een Nederlandse populatie die als representatief wordt 
aangenomen voor het hele Nederlandstalige gebied. Dit wordt verantwoord vanuit de vaststelling dat de 
verschillen tussen Nederland en Vlaanderen bij de normering van de NEO-PI-R erg gering waren.  

6.3.1.6 Betrouwbaarheid en validiteit (achtergrond) 
De interne consistentie (Cronbach´s alpha) van de Nederlandse bewerking van de NEO-PI-3 is goed wat betreft de 
domeinschalen, aanvaardbaar voor wat betreft de meeste facetschalen. Voor de domeinschalen lopen de 
waarden van .86 tot en met .92. Voor de facetschalen liggen veel waarden rond de .80 en een aantal varieert 
rond de .70. Omdat iedere facetschaal slechts 8 items telt zijn deze waarden volgens verwachting lager dan bij de 
domeinschalen die uit 48 items bestaan. 

Er zijn diverse studies verricht naar de begripsvaliditeit. Door factoranalyses werd de interne structuur van vijf 
domeinen bevestigd. Onderzoek naar de onderlinge relaties tussen de domeinschalen laten een bevredigend 
beeld zien inzake de onafhankelijkheid van de domeinschalen. In diverse studies zijn relaties tussen de NEO-PI-3-
schalen en andere instrumenten onderzocht. Convergente en divergente validiteit werd aangetoond.  

Er is nog geen COTAN-beoordeling gepubliceerd van deze nieuwe versie. Equivalentie van de NEO-PI-3 met de 
vorige versie is zeer hoog. Volgens de uitgever (Hogrefe) liggen betrouwbaarheids- en validiteitscijfers in dezelfde 
grootteorde als bij de NEO-PI-R en NEO-FFI. De COTAN-beoordeling van de voorganger de NEO-PI-R is vrij positief: 
 
COTAN-beoordeling 1999 

Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed 
Kwaliteit van het testmateriaal: Goed 
Kwaliteit van de handleiding: Goed 
Normen: Voldoende 
Betrouwbaarheid: Voldoende 
Begripsvaliditeit: Goed 
Criteriumvaliditeit: Onvoldoende (wegens geen onderzoek) 
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6.3.2 HiPIC 
 

6.3.2.1 Beschrijving 

De HiPIC (Hierarchical Personality Inventory for Children) is een Vlaamse dimensionale 
vragenlijst in de traditie van het 5-factorenmodel van de persoonlijkheid, uitgegeven in 2009. 
De vragenlijst is gebaseerd op internationaal onderzoek naar de structuur en onderliggende 
dimensies van vrije beschrijvingen van ouders over de persoonlijkheid van hun kinderen. 

Dimensies en facetten  Voorbeeldvragen 
 
Emotionele stabiliteit 

- angst   Maakt zich vlug zorgen over iets. 
- zelfvertrouwen   Neemt gemakkelijk beslissingen. 

Extraversie 
- energie   Heeft veel energie. 
- expressiviteit  Houdt gevoelens en gedachten voor zichzelf. 
- optimisme   Ziet de zonnige kant van dingen. 
- verlegenheid  Zoekt contact met nieuwe klasgenoten. 

Vindingrijkheid 
- creativiteit  Heeft plezier in het creëren van iets. 
- intellect   Heeft vlug inzicht in iets. 
- nieuwsgierigheid  Leert graag iets bij. 

Welwillendheid 
- altruïsme   Verdedigt de zwakkeren. 
- dominantie  Speelt de baas. 
- egocentrisme  Kan moeilijk iets met anderen delen. 
- gehoorzaamheid  Gehoorzaamt zonder protest. 
- irriteerbaarheid  Is vlug op de tenen getrapt. 

Consciëntieusheid 
- concentratie  Werkt met volgehouden aandacht. 
- doorzettingsvermogen Houdt vol tot het doel bereikt is. 
- ordelijkheid  Laat alles rondslingeren. 
- prestatiemotivatie Wil in alles uitblinken. 
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6.3.2.2 Doel   

 
De HiPIC is een in Vlaanderen (UGent) ontwikkeld instrument om de normale variatie aan 
persoonlijkheidsverschillen bij kinderen, tussen 6 en 13 jaar te beschrijven. De vragenlijst is 
ruim inzetbaar in de diagnostische praktijk maar niet geschikt om psychopathologische 
gedragingen te beschrijven. 

6.3.2.3 Praktische informatie  

 
Verdieping 

De HiPIC bestaat uit 144 korte gedragsbeschrijvende items. Ouders of anderen die het kind zeer goed 
kennen wordt gevraagd op een vijf-puntenschaal aan te geven hoe kenmerkend bepaald gedrag voor 
het kind is. Invullen van de HiPIC duurt ongeveer 25 minuten, scoring duurt ongeveer 10 minuten.  

 

 

6.3.2.4 Leeftijdsbereik    

6 tot en met 12 jaar voor Nederland, tot 13 jaar in Vlaanderen. 

6.3.2.5 Normen (achtergrond) 
Representatieve Vlaamse en Nederlandse populatienormen uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. De Vlaamse 
steekproef omvatte 1155 beoordelingen. De Nederlandse steekproef ging over 1413 kinderen. 
Informanten Vlaamse versie: moeders, vaders en leerkrachten.  
Informanten Nederlandse versie: moeders. 

6.3.2.6 Betrouwbaarheid en validiteit (achtergrond) 
De auteurs vermelden o.a. Cronbach’s alfa voor de dimensies variërend tussen 0.87  tot 0.96. Voor de 
onderliggende facetten gaan de alfacoëfficiënten van 0.76 tot 0.93. Test-hertestbetrouwbaarheidcijfers na een 
interval van 12 weken gaan voor de dimensies van 0.72 tot 0.82.Stabiliteitscijfers na een periode van drie jaar gaan 
van 0.68 voor extraversie tot 0.76 voor conscientieusheid. Dit zijn behoorlijk hoge cijfers. Begripsvaliditeit wordt 
door de Cotan als voldoende beoordeeld. Criteriumvaliditeit als onvoldoende wegens te weinig onderzoek. 

COTAN-beoordeling 2010 
Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende 
Kwaliteit van het testmateriaal: goed 
Kwaliteit van de handleiding: goed 
Normen: onvoldoende 
Betrouwbaarheid: Voldoende 
Begripsvaliditeit: voldoende 
Criteriumvaliditeit: onvoldoende  
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6.3.3 MMPI-A 
 

6.3.3.1 Beschrijving 
Met dit instrument kunnen bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar allerlei typen klachten, 
problemen en persoonlijkheidsstijlen in kaart worden gebracht. De antwoorden op de 478 
items van de MMPI-A leiden tot verschillende scores op een aantal subschalen (8 
validiteitsschalen, 10 klinische schalen, 15 inhoudsschalen en 6 supplementaire schalen). Deze 
schalen bestrijken veel algemene klachten en stoornissen en een hele serie moeilijkheden die 
typisch zijn voor jongeren zoals: gedragsproblemen, alcohol en drugsproblemen, 
ambitieniveau, problemen op school, onrijpheid, etc. 

6.3.3.2 Doel 

Aan de hand van 478 items worden persoonlijkheidskenmerken en psychopathologie 
gemeten. 

6.3.3.3 Doelgroep 

De test is geschikt voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar, waarbij het vermoeden bestaat op 
de aanwezigheid van stoornissen. Bijvoorbeeld omdat na onderzoeksgesprekken de aard en 
ernst van de problemen onduidelijk blijft. Bij 18-jarigen wordt een afweging gemaakt: als de 
18-jarige een volwassen leefstijl heeft (woont op zichzelf, werkt of studeert), dan is de 
volwassenversie (MMPI-2) meer op zijn plaats. 

6.3.3.4 Gebruik 

De test is vooral gericht op het identificeren van stoornissen, bijvoorbeeld wanneer dit na 
onderzoeksgesprekken of observaties onvoldoende naar voren is gekomen. Vaak maakt de 
MMPI-A deel uit van een testbatterij. 
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6.4 Motivatie-onderzoek 
 
In de olods Positieve Psychologie en Gedragsverandering komt de theorievorming rond 
motivatie ruim aan bod. In dit olod gaan we dieper in op hoe motivatie in kaart gebracht kan 
worden en welke instrumenten we hiervoor kunnen gebruiken. 
Het meten van motivatie is niet zo eenvoudig: er zijn weinig vragenlijsten over motivatie en 
over de vragenlijsten die er zijn, worden soms discussies gevoerd; want kun je motivatie wel 
verbinden aan een score?  
Het is dan ook goed om te beseffen dat de uitslag van een vragenlijst best als een indicatie 
kan worden gezien in plaats van een vaststaand, feitelijk gegeven.  
 

 

6.4.1 Prestatie Motivatie Test (PMT) 

6.4.1.1 Beschrijving 

 

De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de 
productiviteit en de houding ten opzichte van werk. De test is geschikt voor selectie-, 
begeleiding- en adviessituaties op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De PMT bevat de 
volgende drie schalen: 
 

1. Prestatiemotief: een relatief stabiele persoonlijkheidseigenschap die in 
specifieke situaties leidt tot presteren.  
 

2. Positieve faalangst: een dispositie of neiging die gezien wordt in die situaties 
die relatief ongestructureerd zijn (weinig overzicht, complex, nieuw en 
onbekend) en die voor de persoon belangrijk zijn (bv. een examen). In 
dergelijke situaties kan positieve faalangst iemand in een optimale 
spanningstoestand brengen, waardoor deze beter zal gaan functioneren dan 
onder normale omstandigheden het geval is.  

 
3. Negatieve faalangst: een angst die in dergelijke situaties juist tot 

disfunctioneren leidt. 
 

6.4.1.2 Doel 

 

Meten van productiviteit en houding t.o.v. werk. 

 
6.4.1.3 Doelgroep 

 

De PMT is geschikt voor personen vanaf 16 jaar. Voor kinderen is er de PMT-K. 
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- Meet de productiviteit en houding t.o.v. werk 
- Goed inzetbaar voor selectie-, begeleiding- en adviessituaties 

 

6.4.1.4 Afname 

 
Afname bij voorkeur groepsgewijs door een ervaren proefleider, maar individueel kan ook. 
De test kan via de pen-en-papiermethode, en digitaal worden uitgevoerd. De afname duurt 
20 tot 30 minuten. 

 

6.4.1.5 Normering 

 

Er zijn normgegevens beschikbaar voor volwassenen vanaf 16 jaar. 

 

6.4.2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K-2) 
 

6.4.2.1 Beschrijving 

 
De PMT-K-2 is de volledig herziene versie van de PMT-K en meet Prestatiemotivatie, Negatieve 
Faalangst, Positieve faalangst en Sociale Wenselijkheid.  

- Prestatiemotivatie: de intrinsieke motivatie van de persoon om te presteren verstaan. 
- Negatieve faalangst: een angst om te falen die de persoon doet disfunctioneren, vooral 

in taaksituaties die relatief ongestructureerd en stresserend van aard zijn. 
- Positieve faalangst: een vorm van angst die de persoon in een optimale 

spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende 
taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden. 

- Sociale wenselijkheid heeft betrekking op de neiging om zich naar de buitenwereld 
goed voor te willen doen. 
 

6.4.2.2 Doel 

 

Meten van Prestatiemotivatie, Negatieve Faalangst, Positieve faalangst en Sociale 
Wenselijkheid. 
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6.4.2.3 Doelgroep 

 

Geschikt voor de eerste 3 klassen van de middelbare school, alle schoolniveaus. De test kan 
zowel groepsgewijs als individueel afgenomen worden. 

 

6.4.2.4 Afname  

 

Het instrument kan individueel en klassikaal ingezet worden. Hierbij kan het instrument 
worden afgenomen volgens de pen-en-papiermethode of online via P2O. De afname duurt 
30 minuten. 

De test kan ingezet worden als hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jongeren in 
zowel de onderwijs- als gezinssituatie. 

 
• In de handleiding zijn tips voor de aanpak van faalangst te vinden  
• Per schaal beschreven rapportage en interpretatie 
• Met uitgebreide casusbeschrijvingen 

 

6.4.2.5 Normering (achtergrond) 

 
Het instrument is genormeerd bij 1410 kinderen. De normtabellen zijn apart voor jongens en meisjes en apart 
voor primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook kinderen uit het speciaal basisonderwijs, 
praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs kunnen met het instrument getest worden. Er is nieuw 
onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit gedaan. 
 

6.4.2.6 Beoordeling (achtergrond) 

 
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl 

 

 

6.4.3 Self-Regulation Questionnaire – Academic (SRQ-A) – (achtergrond) 
De SRQ-A (Ryan, 1989) kan de algehele intrinsieke/extrinsieke motivatie gemeten worden. Het is een vragenlijst 
bestaande uit 4 vragen met ieder 8 stelling. Bij elke stelling kan de leerling middels een 4-punts Likertschaal 
aangeven in hoeverre hij of zij het er mee eens of oneens is. De test bestaat uit 4 subschalen, variërend van heel 
weinig tot heel veel zelfbepalende motivatiestijlen: extrinsiek (E), introjected (IN), geïdentificeerd (GE) en 
intrinsiek (I). Vaak gebruiken onderzoekers de twee (uiterste) schalen, extrinsiek en intrinsiek, om na te gaan of 
leerlingen meer extrinsiek of meer intrinsiek gemotiveerd zijn. De subschalen kunnen apart worden gebruikt maar 
zijn ook samen te gebruiken als een samenvattende score ook wel de Relatieve Autonomie Index (RAI) genaamd 
(Relative Autonomy Scale). 
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Deze schaal geeft aan in hoeverre een leerling autonoom (intrinsiek) of onzelfstandig (extrinsiek) gemotiveerd is. 
Hoe hoger de score op de RAI, hoe meer de leerling intrinsiek gemotiveerd is. Het is daarbij niet mogelijk om aan 
te geven wanneer iemand sterk of juist niet sterk intrinsiek gemotiveerd is: de vragenlijst is vooral handig om een 
vergelijking te trekken dus intrinsieke en extrinsieke motivatie én tussen het verschil daar tussen als bij een tweede 
afname van de vragenlijst na bijvoorbeeld enkele structurele veranderingen in je lessen. 

6.4.4 Intrinsic Motivation Inventory (IMI) – (achtergrond) 
Met de Intrinsic Motivation Inventory (IMI) van Ryan & Deci (2000) kan de algemene motivatie rondom een 
bepaalde activiteit gemeten worden gemeten. Het is een vragenlijst bestaande uit 22 stellingen. Bij elke stelling 
kan de leerling middels een 7-punts Likertschaal aangeven in hoeverre hij of zij het er mee eens of oneens is. De 
uitgebreide test bestaat uit 4 clusters: plezier/interesse, spanning, autonomie en competentie. In dit geval is de 
cluster plezier/interesse vertaald en beschikbaar gesteld. Reden hiervoor is dat enkel deze cluster vragen is gericht 
op het meten van de intrinsieke motivatie, waarover de vragenlijsten in dit artikel gaan. 

 

6.4.5 Dimensions of Mastery Questionnaire (DMQ) – (achtergrond) 
De DMQ (Morgen et al., 2009) is een vragenlijst bestaande uit 45 vragen. Elke vraag begint met een stelling gevolgd 
door een antwoord waar een de leerling dan met een 5-punts Likertschaal op kan antwoorden in hoeverre hij of 
zij het er mee eens of oneens is. De vragenlijst wordt met name in de Verenigde Staten veel gebruikt. Het 
interessante aan deze vragenlijst is dat er ook versies zijn voor ouder en docenten: op die manier kun je 
(voorzichtig) conclusies trekken op basis van meerdere bronnen.  
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7 Intelligentietesten in de praktijk 

 
7.1 Inleiding 

 
Testafname, scoring, verwerking en interpretatie van testresultaten zijn belangrijke 
aspecten van psychodiagnostisch onderzoek. Daarom wordt er in het practicum van dit olod 
uitvoerig op ingegaan.  
 
Tijdens het practicum zullen we in de eerste plaats leren gebruik maken van de 
Nederlandstalige versies van enkele wereldwijd zeer frequent gebruikte intelligentietesten 
voor individuele diagnostiek, ontwikkeld door de groep rond psycholoog David Wechsler: 
 
- WISC-V-NL Wechsler Intelligence Scale for Children – 5de editie NL 

(6 j. 0 m. – 16 j. 11 m.) 
 

- WAIS-IVNL Wechsler Adult Intelligence Scale – 4de editie 
(16 j. 0 m. – 84 j. 11 m.) 

 
Deze testen komen uitgebreid aan bod en leer je afnemen en scoren.  
 
 
We geven je eveneens achtergrondinformatie mee over:  
 
- WPPSI-IIINL  Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3de editie NL 

(2 j. 6 m. – 7j. 11 m.) 
 

- WNVNL  Wechsler Nonverbal  
(4 j. 0 m. – 21 j. 11 m.) 

 
Deze testen hoef je echter nog niet uitgebreid te kennen en in te oefenen. 
 
 
Door grondig in te gaan op afname, scoring en interpretatie van deze tests wordt beoogd een 
adequate basishouding t.a.v. psychodiagnostisch onderzoek in het algemeen te ontwikkelen, 
zodat dit later ook kan worden toegepast in het concrete werkveld met andere 
psychodiagnostische instrumenten. De keuze voor de Wechslertests is gebaseerd op het 
gegeven dat deze testbatterijen in Vlaanderen bij de meest gebruikte psychodiagnostische 
instrumenten horen.  
 
In het proces van diagnostisch onderzoek is er voorafgaand aan testafname zijn er de fases 
van probleemstelling en hypothesevorming:  
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- Wat is de algemene vraagstelling die heeft geleid tot de beslissing om tot 
psychodiagnostisch onderzoek over te gaan? 
- Hoe kunnen die algemene, brede vragen vertaald worden in concrete, te toetsen 
vragen die binnen een psychodiagnostisch onderzoek minstens gedeeltelijk kunnen worden 
beantwoord?  

Psychodiagnostisch onderzoek omvat naast het afnemen van één of meerdere testen en 
vragenlijsten ook het verzamelen van observatiegegevens tijdens dit onderzoek, én het 
verzamelen van informatie uit gesprekken met de cliënt (o.m. het peilen naar de persoonlijke 
ervaringen c.q. de inschatting van de problemen door de cliënt). De numerieke testresultaten 
moeten samen met de observatiegegevens en de  interviewinformatie geïntegreerd worden 
met de relevante informatie uit andere bronnen, zoals eventuele verslaggeving uit vroegere 
onderzoeken, observaties door anderen, schoolresultaten,… om op deze manier tot een 
evenwichtig en genuanceerd totaalbeeld te komen.  
 
Daarna dient dit globale psychodiagnostische beeld zijn weerslag te vinden in een 
psychodiagnostisch verslag en dienen deze gegevens op een bevattelijke en heldere manier 
te worden gecommuniceerd met de cliënt en/of de ouders wanneer het gaat om jongere 
kinderen.  
Ook deze aspecten zullen in de loop van dit practicum in beperktere mate aan bod komen, 
omdat hier in andere olods dieper op ingegaan wordt. 
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7.2 Belang van houding en relatie tot testleider 
 
Het afnemen van een test is een vak apart. Als testleider moet je de balans vinden in de 
dynamiek met de cliënt en het afnemen van de test volgens de instructies.  
Als testleider moet je enerzijds ervaring hebben met testsituaties en het testinstrument dat 
je gebruikt. Je probeert steeds de test zo juist mogelijk en volgens de vastgelegde 
voorschriften af te nemen.  
 
Anderzijds is het zeer belangrijk dat je veel oog hebt voor het opbouwen van een werkrelatie 
met de cliënt. Een cliënt zal veel beter presteren op bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, of 
veel eerlijker zijn bij bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek, wanneer hij zich op zijn gemak 
voelt bij de testleider.  
 
Investeer daarom zeker in het opbouwen van een werkrelatie met je cliënt.  
 
Hierbij kan je letten op de volgende zaken: 
 

1. Jezelf rustig voorstellen 
 
Neem bij de kennismaking met de cliënt rustig de tijd om jezelf voor te stellen. Vertel hierbij 
wie je bent, wat je doet en eventueel ook meer over de organisatie waarvoor je werkt. 
 

2. Informeel gesprek 
 
Neem aan het begin van het onderzoek de tijd voor een informeel gesprek. Uit onderzoek 
bleek dat het aanhalen of bespreken van zeer laagdrempelige zaken de cliënt erg op zijn 
gemak kan stellen en vertrouwen geeft.  
Je kan hiervoor op spontane manier neutrale thema’s aanhalen, zoals het weer, een tof 
kledingstuk dat de cliënt aanheeft, … . 
 

3. Leer je cliënt kennen 
 
Neem de tijd om je cliënt te leren kennen door geïnteresseerde vragen te stellen. Zo kan je 
vragen naar de gezinssituatie, hobby’s, school/werk, …  
 

4. Geef een duidelijk kader 
 

Probeer een zo duidelijk mogelijk kader te scheppen rond wat er zal gebeuren tijdens het 
testonderzoek. Vertel in grote lijnen wat de opbouw van het testmoment is, en dat je elke test 
afzonderlijk zo goed mogelijk zal uitleggen. Geef aan wanneer er gepauzeerd zal of kan 
worden en wanneer het testmoment ten einde loopt. Vertel ook wat er de cliënt na het 
testmoment staat te wachten en wat er met de testresultaten zal gebeuren. Benadruk hier 
uitdrukkelijk de vertrouwelijkheid van de testresulaten.  
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5. Uitleg testen 
 

Leg de opdracht bij elke test zo goed mogelijk uit en ga na of je uitleg helder en voldoende 
was. Wanneer mogelijk leg je tijdens het testmoment uit waarom een specifieke test 
afgenomen wordt. Wanneer de opbouw van de test dit niet toelaat, maak dan achteraf tijd 
om toe te lichten waarom een bepaalde test werd afgenomen. 
 

6. Blijf oog hebben voor de werkrelatie 
 

Ook tussen de verschillende testen door maak je ruimte voor informele gesprekjes of 
geïnteresseerde vragen. Een open, luisterende en betrokken houding is hier van essentieel 
belang.  
 

7. Oog voor noden cliënt  
 
Probeer zo veel mogelijk oog te hebben voor de noden van de cliënt (cfr. nood aan pauze, 
geruststelling, duiding, …) 
 

8. Open, positieve en niet-beoordelende/veroordelende houding 
 
Hanteer tijdens het testonderzoek als testleider een open houding, waarbij je met een open, 
nieuwsgierige houding luistert naar de antwoorden van de cliënt. Zorg ervoor dat je de cliënt 
voldoende positief bekrachtigt.  
Hierbij let je erop de cliënt steeds te bekrachtigen rond zijn werkhouding, openheid, …; en 
nooit rond de resultaten die hij haalt. 
 
Bijvoorbeeld:  
WEL: “Zo knap hoe je bij de laatste oefening hebt doorgezet” of “Bedankt voor je openheid en 
eerlijkheid”.  
NIET: “Wauw, wat haal je hier een hoge score!” 
 
Verder is het van groot dat de cliënt zich gerespecteerd en niet veroordeeld voelt. Daarom is 
het belangrijk een antwoord of iets dat de cliënt aangeeft rond zichzelf nooit te veroordelen.  
 
Het gedrag van een cliënt kan, indien nodig, bijgestuurd worden, maar wordt nooit 
veroordeeld.  
 
Bijvoorbeeld: Een jongetje van 7 jaar heeft moeite om op zijn stoel te blijven zitten. 
WEL: “Om onze test goed te kunnen maken, is het belangrijk dat je nog even op je stoel blijft 
zitten. Na dit deeltje nemen we pauze.” 
NIET: “Zit nu eens stil!” 
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7.3 WISC-V-NL 
Wechsler intelligence scale for children – 5de editie NL (2017) 
 
 

7.3.1 Inleiding 
 
In de VS verscheen in 2014 de WISC-V. In december 2017 werd de Nederlandstalige bewerking 
uitgegeven. 
 
De opbouw van de test is in sterke mate geïnspireerd op het theoretisch kader van het CHC-
intelligentiestructuurmodel. Daarnaast werden een aantal neuropsychologische inzichten 
geïntegreerd.  
 
De Nederlandstalige bewerking van de WISC-V is een beperktere uitgave van het Amerikaanse 
origineel. Wellicht vooral om budgettaire redenen besloot de testuitgever om niet alle 
subtesten uit de Amerikaanse versie in de Nederlandstalige bewerking op te nemen. Slechts 
14 van de 23 originele Amerikaanse subtesten werden behouden. 
 
 
 

7.3.2 Achtergrond van de WISC-V 
 
We verwijzen hiervoor naar de Technische Handleiding, hoofdstuk 1: Inleiding bij de WISC-V-
NL (pagina’s 1-5) waarin kort enkele historische en recente trends op het gebied van 
intelligentieonderzoek worden geschetst. Daarin wordt zowel het belang van het CHC-model 
als van de algemene intelligentiefactor gesitueerd.  
 
Daarna worden de intelligentieschalen van Wechsler vanuit historisch en hedendaags 
perspectief beschreven. Daarbij worden enkele belangrijke bedenkingen gemaakt: 
 
- cognitieve functies zijn gerelateerd, waardoor het moeilijk – zo niet onmogelijk is om een 

op een zuivere manier een domein van cognitief functioneren te meten. Ook al worden 
door de resultaten van factoranalytische onderzoeken de afwezigheid of aanwezigheid 
van een gemeten domein gesuggereerd, toch geven de resultaten mogelijk niet goed weer 
welke verscheidenheid aan cognitieve mogelijkheden vereist is om een taak van een 
subtest te vervullen.  

- het lijkt ecologisch valide om subtests toe te voegen die een beroep doen op verschillende 
cognitieve vaardigheden. Tests zijn zelden of nooit een maat van één enkel cognitief 
domein. De ecologische validiteit van één globale intelligentiefactor wordt ondersteund 
door de vaststelling dat de globale intelligentiefactor een goede voorspeller is voor 
onderwijskundige, academische en werkgerelateerde prestaties. 

- er kan niet verwacht worden dat één enkele intelligentietest alle domeinen op een 
betekenisvolle wijze nauwkeurig in kaart zou kunnen brengen.  
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- resultaten van factoranalytisch onderzoek weerspiegelen slechts een deel van 
intelligentie. Ook andere domeinen dragen bij aan intelligent gedrag: planning en 
doelbewustheid, enthousiasme, contextafhankelijkheid- en onafhankelijkheid, 
impulsiviteit, angst en doorzettingsvermogen. 

 
 

7.3.3 Structuur van de WISC-V 
 
Deze uitgebreide uitleg bij de opbouw van de WISC-V dient als houvast voor het afnemen, 
scoren en beghrijpen van deze test.  
 
 
De resultaten van de WISC-V worden uitgedrukt in: 
 

- één algemene IQ score (totaal IQ) op basis van 7 subtesten 
- vijf primaire indexscores, telkens op basis van 2 subtesten 
- vijf secundaire indexscores, op basis van 2 tot 6 subtestscores 
- veertien subtestscores 
- bij enkele subtesten worden deelscores, zogenaamde processcores berekend, die 

deelaspecten nauwkeuriger in beeld brengen 

Het totaal IQ wordt berekend op basis van volgende 7 subtesten: 
 

- blokpatronen 
- overeenkomsten 
- matrix redeneren 
- cijferreeksen 
- symbool substitutie coderen 
- woordenschat 
- gewichten 

De primaire indexscores worden hieronder opgelijst. Tussen haakjes vermelden we de 
corresponderende CHC-terminologie: 
 

Primaire indexscores Subtests 
Verbaal begrip   
(gekristalliseerde intelligentie) 

Overeenkomsten 
Woordenschat 
(Begrijpen) 

Visueel ruimtelijk 
(visuele informatieverwerking) 

Blokpatronen 
Figuur samenstellen 

Fluïd redeneren   
(vloeiende intelligentie) 

Matrix redeneren 
Gewichten 
(Rekenen) 

Werkgeheugen   
(werkgeheugen) 

Cijferreeksen 
Plaatjesreeksen 
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(Cijfers en letters nazeggen) 
Verwerkingssnelheid (verwerkingssnelheid) Symbool substitutie coderen 

Symbool zoeken 
(Figuur zoeken) 

 
In de WISC-V wordt elk van de primaire indexschalen (factoren – in CHC-terminologie: BCV of 
brede cognitieve vaardigheden) berekend op basis van slechts twee subtesten. De subtesten 
die tussen haakjes staan gelden als aanvullende subtesten en worden niet meegenomen in de 
berekening van de factorscores.  
 
Naast de primaire factoren kunnen ook nog aanvullende indexscores berekend worden: 
 

Aanvullende indexscores Subtests 
Algemene vaardigheid index  
 

Overeenkomsten 
Woordenschat 
Matrix redeneren 
Blokpatronen 
Gewichten 

Cognitieve competentie index 
 

Cijferreeksen 
Plaatjesreeksen 
Symbool substitutie coderen 
Symbool zoeken 

Nonverbaal   
 

Blokpatronen 
Figuur samenstellen 
Matrix redeneren 
Gewichten 
Plaatjes reeksen 
Symbool substitutie coderen 

Kwantitatief redeneren  
 

Gewichten 
Rekenen 

Auditief werkgeheugen Cijferreeksen 
Cijfers en letters nazeggen 

 
 
De algemene vaardigheidsindex is samengesteld uit de primaire subtesten van de verbaal 
begrip index, c.q. overeenkomsten en woordenschat, en van de fluid redeneren index, c.q. 
matrix redeneren en gewichten, aangevuld met de subtest blokpatronen uit de visueel 
ruimtelijk index. 
 
De cognitieve competentie index is samengesteld uit de primaire subtesten van de 
werkgeheugen index, c.q. cijferreeksen en plaatjesreeksen, en de verwerkingssnelheid index, 
c.q. symbool substitutie coderen en symbool zoeken. 
 
De nonverbaal index is samengesteld uit zes van de acht niet-verbale subtesten. De niet-
verbale subtesten symbool zoeken en figuur zoeken zijn niet mee opgenomen in deze index. 
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De kwantitatief redeneren index kan beschouwd worden als een deelvaardigheid (in CHC-
termen: nauwe cognitieve vaardigheid) van de brede cognitieve vaardigheid fluid redeneren. 
(De twee andere nauwe vaardigheden die onder fluid redeneren vallen zijn inductief en 
deductief redeneren). Dit verklaart de overlap wat betreft de subtesten. 
 
De auditief werkgeheugen index omvat de twee subtesten waarbij auditief werkgeheugen 
een rol speelt. Gezien het uitgangspunt van  de testconstructeurs dat elke index door 
(minstens) subtesten moet worden gedekt, wordt er geen visueel werkgeheugen index 
bepaald, gezien enkel de subtest plaatjesreeksen daaronder valt.  
 
Totaal IQ en primaire indexscores 
 

 
 
Totaal IQ en secundaire indexscores 
 

Subtesten  
 
(in volgorde van afname) 

Verbaal 
begrip 

Visueel 
ruimtelijk 

Fluid 
redeneren 

Werk-
geheugen 

Verwer- 
kings-
snelheid 

 
Totaal IQ 

Blokpatronen       
Overeenkomsten       
Matrix redeneren       
Cijferreeksen       
Symbool substitutie coderen       
Woordenschat       
Gewichten       
Figuur samenstellen       
Plaatjes reeksen       
Symbool zoeken       
Cijfers en letters nazeggen       
Figuur zoeken       
Begrijpen       
Rekenen       

Subtesten 
 
(in volgorde van aanbieding) 

Algemene 
vaardig-
heid 

Cognitieve 
compe-
tentie 

Non 
verbaal 

Auditief 
werk-
geheugen 

Kwanti-
tatief 
redeneren 

 
Totaal IQ 

Blokpatronen       
Overeenkomsten       
Matrix redeneren       
Cijferreeksen       
Symbool substitutie coderen       
Woordenschat       
Gewichten       
Figuur samenstellen       
Plaatjes reeksen       
Symbool zoeken       
Cijfers en letters nazeggen       
Figuur zoeken       
Begrijpen       
Rekenen       
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7.3.4 Theoretische basis van de WISC-V 

De theoretische achtergrond van de WISC-V is grotendeels gebaseerd op het CHC-model. 
Daarnaast zijn onderzoek naar de neurocognitieve ontwikkeling en functies, modellen over 
werkgeheugen en empirische bevindingen van invloed. 
Voor meer details hierover verwijzen we naar de Technische Handleiding pag. 9-15. 
 
 

7.3.5 Inhoud van de subtesten 

Voor een bespreking van de inhoud van de subtests verwijzen we naar de Technische 
Handleiding pag. 23-29, naar het hoorcollege rond het afnemen van de WISC-V-NL en naar de 
practica. 
 
 

7.3.6 Betrouwbaarheid 

Voor een bespreking van het onderzoek en de resultaten m.b.t. betrouwbaarheid verwijzen 
we naar de Technische Handleiding pag. 71-83. 
 
 

7.3.7 Validiteit 

Voor een bespreking van het onderzoek en de resultaten m.b.t. de validiteit verwijzen we naar 
de Technische Handleiding pag. 85-105. 
 
 

7.3.8 Interpretatie van de testresultaten 

Voor een bespreking van de interpretatiemogelijkheden van totaal IQ, primaire en secundaire 
indexscores, subtestscores en processcores, m.a.w. alle gegevens uit de tabellen op de eerste 
drie pagina’s van het scoreformulier, verwijzen we naar de Technische Handleiding, hoofdstuk 
8 pag. 139-176. 
Daarin worden procedures besproken voor profielanalyse, zowel vanuit interindividueel als 
vanuit intra-individueel perspectief. Dit betekent dat de diverse scores zowel kunnen worden 
vergeleken met de resultaten van een betekenisvolle referentiegroep (leeftijdsgenoten) voor 
een interindividuele benadering,  als met de eigen resultaten op de andere indexen en 
subtesten, om op die manier patronen van sterke en zwakke punten te identificeren. Dit geldt 
als een intra-individuele benadering.  
 
 

7.3.9 Cotan-beoordeling 
 

- uitgangspunten van de testconstructie  goed 
- kwaliteit van het testmateriaal   goed 
- kwaliteit van de handleiding    goed 
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- Normen      voldoende 
 

Achtergrond 
 
Hieronder wordt de COTAN-beoordeling (mei 2019) letterlijk weergegeven. De beoordeling betreft de papieren 
versie. 
 
Uitgangspunten van de testconstructie:  goed 
De Nederlandstalige bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V-NL) is een 
test voor het meten van ‘intelligentie’ bij kinderen. Het instrument representeert intelligentie aan de hand van 
een score voor algemene intellectuele vaardigheid (d.w.z. ‘Totaal IQ’), primaire indexscores voor  specifieke 
cognitieve gebieden (d.w.z. ‘Verbaal Begrip Index’, ‘Visueel Ruimtelijke Index’, ‘Fluid redeneren Index’, 
‘Werkgeheugen Index’ en ‘Verwerkingssnelheid Index’), vijf aanvullende indexscores (d.w.z. ‘Kwantitatief 
Redeneren Index’, ‘Auditief Werkgeheugen Index’, ‘Non-verbale Index’, Algemene Vaardigheid Index’ en 
‘Cognitieve Competentie Index’) en verschillende processcores (zie voor een overzicht de Tabellen 1.4 en 1.5 van 
de ‘Afname- en scoringshandleiding’). Aan de diverse scores liggen veertien subtests ten grondslag (tien primaire 
subtests en vier aanvullende, secundaire subtests), die in verschillende combinaties kunnen gebruikt (kunnen) 
worden. Het ‘TIQ’ wordt berekend op basis van zeven van de tien primaire subtests. De primaire indexscores zijn 
gebaseerd op de tien primaire subtests en de aanvullende indexscores zijn gebaseerd op twaalf subtests. 
Bij de beschrijving van de theoretische en historische herkomst van de WISC-V-NL wordt verwezen naar 
verschillende intelligentietheorieën en naar een overzicht van eerdere Wechsler intelligentieschalen. Hierbij wordt 
stilgestaan bij de verschillende structurele intelligentiemodellen en neuropsychologisch onderzoek. Tevens wordt 
uitgebreid ingegaan op de hersengebieden en –verbindingen die een rol spelen bij algemene intelligentie en de 
specifieke cognitieve vaardigheden gemeten door de primaire indexscores. De relevantie van de beschreven 
onderliggende neurologische processen voor de inhoud van de test is onduidelijk. Tot slot wordt de theoretische 
basis besproken aan de hand van twee werkgeheugenmodellen; 
In paragraaf 2.4 van de ‘Technische handleiding’ wordt beschreven welke constructen en vaardigheden met iedere 
subtest worden gemeten en Figuur 2.1 geeft een overzicht van de diverse scores en de bijbehorende subtests. De 
inhoud van de subtests is duidelijk omschreven en de items zijn afkomstig uit de Amerikaanse versie van de WISC-
V, de WIS-IIINL of zijn speciaal voor de WISC-V-NL ontwikkeld. De theoretische onderbouwing wordt bij sommige 
indexscores (bv. ‘Werkgeheugen Index’) explicieter beschreven dan bij andere indexscores. Een duidelijk 
prospectief model dat duidelijk beschrijft waarom bepaalde subtests (en niet andere subtests) behoren tot een 
indexscore, wordt gemist. Tot slot wordt de interpretatie van de verschillen tussen indexscores niet empirisch 
en/of theoretisch onderbouwd. Er staat beschreven dat de nieuwe subtests en items zijn bewerkt door 
deskundigen en adviserende expertpanels. Het is hierbij onduidelijk wie deze deskundigen zijn en hoe dit proces 
heeft plaatsgevonden. De subtests en items zijn getoetst aan de literatuur om inhoudelijke dekking te waarborgen. 
De doelgroep van de WISC-V-NL bestaat uit kinderen tussen 6:0 en 16:11 jaar. Gezien de overlap in doelgroep, zijn 
tevens richtlijnen opgenomen over het afnemen van de WPPSI-III-NL (doelgroep: kinderen tussen de 6:0 en 7:11 
jaar) of de WAIS-IV-NL (doelgroep: kinderen tussen 16:0 en 16:11 jaar), afhankelijk van het klinisch oordeel van de 
gebruiker over de verwachte cognitieve capaciteiten van een kind. De WISC-V-NL heeft klinische bruikbaarheid bij 
kinderen met een verstandelijke beperking, hoogbegaafde kinderen, kinderen met ADHD en kinderen met 
autismespectrumstoornissen. In paragraaf 1.8.3 van de ‘Afname- en scorehandleiding’ doen de auteurs enkele 
suggesties voor aanpassingen aan de testafname bij kinderen met speciale behoeften en kinderen die de 
Nederlandse taal niet volledig beheersen.  
De WISC-V kan toepast worden als psychodiagnostisch instrument voor het vaststellen van hoogbegaafdheid, een 
verstandelijke beperking en sterkte-zwakt-profiel. Gebruiksdoelen van de test betreffen dan ook 
diagnosestellingen, indicatiestellingen, toepassingen in neuropsychologisch onderzoek en toepassingen in 
wetenschappelijk onderzoek.  
 
Kwaliteit van het testmateriaal: Goed 
Potlood en papierversie 
De afname en de volgorde van de testitems en de subtests zijn gestandaardiseerd. Afwijkingen van de 
standaardvolgorde mogen alleen plaats vinden op basis van de klinische behoeften van een kind. Het is niet nodig 
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om alle veertien subtests af te nemen. Welke subtests een testleider afneemt, is afhankelijk van welke subtests 
naar verwachting de meest relevante informatie zullen opleveren. Het aantal en de volgorde van de items binnen 
een subtest zijn afhankelijk van begin-, omkeer-, en afbreekregels. Daarnaast is gestandaardiseerd hoe testleiders 
gebruik moeten maken van doorvragen, aanmoedigingen en herhalingen wanneer een kind onduidelijke of 
onvolledige antwoorden geeft, de taak niet goed begrijpt of wanneer de aandacht voor een taak afneemt.  
De items, instructies en plaatjes van de WISC-V-NL zijn beoordeeld of bias en fairness door zes onafhankelijke 
experts. Op basis van deze expertbeoordelingen zijn een aantal aanpassingen gedaan om de begrijpelijkheid van 
de items te verbeteren en zijn items geïdentificeerd die mogelijk vatbaar zijn voor bias op cultureel, land- of 
sekseniveau. De expertbeoordelingen zijn in combinatie met biasonderzoek gebruikt voor het verwijderen of 
aanpassen van items. Bij de revisie van de test is tevens expliciet rekening gehouden met een correcte formulering 
van de items.  
De instructies bij de subtests zijn duidelijk. Het taalniveau van de items en instructies zijn gecontroleerd door een 
taalkundig redacteur. Daarnaast hebben testleiders en kinderen de begrijpelijkheid en bruikbaarheid van de 
instructies en items geëvalueerd. Veel subtests hebben demonstratie-items om de taak uit te leggen of 
voorbeelditems om een kind te laten oefenen. Daarnaast hebben sommige subtests oefenitems waarop de 
testleider (indien nodig) correcte feedback mag geven. Wanneer een kind een taak niet lijkt te begrijpen of geen 
antwoord geeft, dan kan een testleider het kind helpen door middel van gestandaardiseerde aanmoedigingen of 
herhalingen. Bij subtests zonder strikte tijdslimiet vindt een aansporing plaats na een vastgestelde tijd (d.w.z. 30 
seconden). Bij subtests met een tijdslimiet wordt aangegeven dat een kind zo snel mogelijk moet werken, maar 
wordt niet expliciet aangegeven hoe lang ze de tijd hebben. De responsformulieren die door het kind worden 
ingevuld zijn overzichtelijk en duidelijk. Bovendien wordt een correcte afname van de test bewaakt door de 
testleider.  
Bij de meeste subtests is sprake van een objectief scoresysteem. Voor situaties die een groter beroep doen op het 
interpretatievermogen van de testleider, bevat de ‘Afname- en scoringshandleiding’ uitgebreide instructies en 
voorbeelden. Het gaat dan om de scoring van de verbale subtests ‘Overeenkomsten’, ‘Woordenschat’ en 
‘Begrijpen’, de scoring van een antwoord na doorvragen en de scoring van meerdere antwoorden op één item. Bij 
items waar tijd een factor is, wordt duidelijk uitgelegd hoe dit wordt meegewogen in de score. Het scoringssysteem 
is dus duidelijk omschreven maar vereist, vanwege de complexiteit, een zekere oefening van de testleider.  
De gegeven antwoorden en corresponderende scores worden per subtest genoteerd op een overzichtelijk 
scoreformulier. Hierop staan tevens, met behulp van symbolen, een korte omschrijving van de begin-, omkeer-, 
en afbreekregels en een beschrijving van de benodigde materialen, de scoringsprocedure en de aanwezigheid van 
een tijdslimiet. Een aantal subtests (‘Symbool Substitutie Coderen’, ‘Symbool Zoeken’ en ‘Figuur Zoeken’) is 
voorzien van scoringsmallen, die een correcte scoring ten goede komen. De itemscores worden handmatig 
opgeteld om de totale ruwe scores per subtest te berekenen. De totale subtestscores worden overgenomen op 
de ‘Samenvattingspagina’, waar ze met behulp van tabellen in de ‘Afname- en scoringshandleiding’ worden 
omgezet in geschaalde scores. Deze geschaalde scores worden vervolgens in verschillende combinaties opgeteld 
om de indexscores te berekenen. De omzetting naar geschaalde scores en de berekening van de indexscores 
kunnen ook automatisch worden uitgevoerd met het programma Q-Global, wat de foutgevoeligheid van de 
scoring kan verminderen. In de handleiding wordt echter niet verwezen naar de mogelijkheid om Q-Global te 
gebruiken. 
Computerversie 
N.v.t. 
 
Kwaliteit van de handleiding: Goed 
De WISC-V-NL is voorzien van een ‘Afname- en scoringshandleiding’ en een ‘Technische handleiding’. De ‘Afname- 
en scoringshandleiding’ beschrijft de toepassingsmogelijkheden van de test en noemt beperkingen van de test 
met betrekking tot herhaalde afnames en afnames bij kinderen met speciale behoeften. De handleiding beschrijft 
dat aanpassingen aan de testafname de normen onbruikbaar kunnen maken, maar geeft geen expliciete richtlijnen 
over wanneer de normen nog wel of niet meer bruikbaar zijn. Hierdoor ontstaat een grijs gebied waar de 
interpretatie van de testscore afhankelijk is van de klinische blik van de professional. De handleiding waarschuwt 
voor grotere meetfouten wanneer bij het berekenen van het ‘TIQ’ één van de zeven ‘TIQ’-subtests is vervangen 
door een gerelateerde subtest of wanneer het ‘TIQ’ geschat is op basis van zes van de zeven ‘TIQ’-subtests. 
Daarnaast wordt aangegeven dat subtests met een totale ruwe score van 0 beperkt inzicht geven in de intelligentie 
van een kind. De resultaten van onderzoek naar de WISC-V-NL worden beschreven in de ‘Technische handleiding’. 
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De ‘Afname- en scoringshandleiding’ geeft een uitgebreide beschrijving van de algemene afnameprocedure en de 
specifieke subtestprocedures. Deze beschrijving bestaat uit een gestandaardiseerde tekst die de testleider moet 
zeggen, duidelijk herkenbaar in blauw dikgedrukte letters. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen voor de opstelling van de testomgeving en testmaterialen en is voorgeschreven 
hoe een testleider moet reageren bij verschillende vragen of reacties van een kind. Tevens zijn er per subtest 
gestandaardiseerde richtlijnen voor het gebruik van demonstratie-, voorbeeld- en oefenitems en voor het 
doorvragen, aanmoedigen en herhalen van items. De aanwijzingen voor de testleider zijn hiermee volledig en 
duidelijk.  
De ‘Technische handleiding’ doorloopt stapsgewijs drie casussen van kinderen met verschillende leeftijden en 
niveaus. Het gebruik van de begin-, omkeer- en afbreekregels voor de verschillende subtests en het invullen van 
de verschillende pagina’s van het scoreformulier wordt toegelicht aan de hand van rapportagevoorbeelden. De 
interpretatie van de resultaten op de WISC-V-NL dient niet in isolatie plaats te vinden. Bij de interpretatie zijn 
aanvullende informatiebronnen (bijv. schoolse voorgeschiedenis en gedragsobservaties) en het doel van de 
testafname van belang. De handleiding noemt verschillende soorten tests die kunnen bijdragen aan de klinische 
betekenis van de WISC-V-NL, namelijk tests naar adaptieve vaardigheden, specifieke cognitieve functies en 
schoolse vaardigheden. Fysieke, taal- of sensorische beperkingen kunnen van invloed zijn op de testscores, maar 
het precieze effect van deze factoren wordt niet geconcretiseerd of onderbouwd aan de hand van literatuur en/of 
empirische gegevens. Hertest-effecten op de WISC-V-NL zijn nog niet bepaald, maar op basis van eerder 
onderzoek naar Wechsler intelligentieschalen blijken hertest-effecten geminimaliseerd te zijn na een interval van 
één tot twee jaar. 
De WISC-V-NL mag afgenomen worden door gebruikers die een relevante opleiding hebben gevolgd (d.w.z. 
academische of beroepsopleiding waardoor zij psychologische onderzoeken kunnen uitvoeren), ervaring hebben 
met de afname van gestandaardiseerde klinische instrumenten bij kinderen met dezelfde leeftijd en achtergrond 
als de kinderen die zij gaan onderzoeken of daartoe een training hebben gevolgd. Te denken valt aan een ervaren 
psychologisch of psychodiagnostisch medewerker, toegepast psycholoog of psychologisch assistent. De scores 
dienen onder supervisie te worden berekend. Interpretatie van de scores is voorbehouden aan daartoe 
gekwalificeerde deskundigen, zoals een psycholoog of (ortho)pedagoog die beschikt over de basis aantekening 
psychodiagnostiek en voldoende ervaring en kennis op gebied van testtheorie. Tevens wordt vermeld dat 
gebruikers bekend dienen te zijn met de Beroepscode voor Psychologen en de Algemene Standaard Testgebruik 
van Nederlands Instituut van Psychologen. 
 
Normen:  Voldoende 
In de appendices van de ‘Afname- en scoringshandleiding’ worden de normtabellen verstrekt. Voor de 
subtestscores en de processcores zijn deze opgesteld met viermaandelijkse intervallen, waarbij de keuze voor vier 
maanden niet wordt toegelicht. De normtabellen zijn samengesteld op basis van een Nederlandse steekproef 
en/of een gecombineerde Nederlandse en Vlaamse steekproef. De COTAN heeft als uitgangspunt het beoordelen 
van de kwaliteit van een test voor gebruik in Nederland. Omdat voor de subtestscores en de processcores 
normtabellen beschikbaar zijn op basis van alleen een Nederlandse steekproef, zijn voor deze scores alleen deze 
normen door de COTAN beoordeeld en niet de normen op basis van een gecombineerde Nederlandse en Vlaamse 
steekproef. Echter, voor de belangrijkste scores het ‘TIQ’, de primaire indexscores en de aanvullende indexscores 
worden alleen normgegevens op basis van een gecombineerde Nederlandse en Vlaamse steekproef verstrekt. 
Hoewel de COTAN geen voorstander is  van dergelijke normen, is gekeken naar de bruikbaarheid ervan voor 
gebruik in Nederland.  
In Nederland en Vlaanderen hebben we te maken met verschillen in onder andere wet- en regelgeving, 
schoolsystemen, de toewijzing van persoonsgebonden budget en/of leerlinggebonden financiering. Die verschillen 
in context kunnen leiden tot mogelijke structurele scoreverschillen tussen Nederlandse en Vlaamse kinderen en 
beïnvloeden de normering. Stel dat Vlaamse kinderen structureel anders scores op de WISC-V-NL dan Nederlandse 
kinderen, dan kan het wel of niet combineren van de steekproeven invloed hebben op bijvoorbeeld het in 
aanmerking komen voor persoonsgebonden budget in Nederland. Dat is, wat de COTAN betreft, voor het gebruik 
in Nederland ongewenst. Derhalve dient als voorwaarde voor de bruikbaarheid van een gecombineerde 
steekproef in Nederland, dat voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat de testscoreverdelingen van de twee 
steekproeven in minimaal redelijke mate gelijkaardig zijn (naast de gebruikelijke eisen die voor 
normeringssteekproeven gelden, zoals grootte en aannemelijkheid van representativiteit). 
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Om de vergelijkbaarheid in termen van populatiegemiddelden te toetsen zijn MANOVAs uitgevoerd, waarbij in de 
handleiding niet duidelijk is welke scores zijn meegenomen in elk van de MANOVAs. Alleen voor het ‘TIQ’ gaf 
MANOVA een significant verschil aan, maar met een kleine effectgrootte (de richting van het verschil wordt niet 
genoemd). Dit onderzoek is echter te mager ter verantwoording van het samenvoegen van beide steekproeven. 
Zo ontbreekt een tabel met per land en per leeftijdsgroep het geobserveerde gemiddelde, de standaarddeviatie, 
scheefheid en kurtosis (oftewel informatie over de scoreverdelingen) voor de ruwe scores van alle subtests van 
de WISC-V-NL; daarnaast is het wenselijk om een 95% betrouwbaarheidsinterval rond verschillen tussen de twee 
populaties voor deze vier grootheden te rapporteren (waarbij die rond het gemiddelde minimaal noodzakelijk is). 
Uit aanvullende informatie van Pearson aan de COTAN blijkt dat de MANOVAs uitgevoerd zijn voor de twee 
subtests die (standaard) tot een index behoren en voor de zeven subtests die (standaard) tot het ‘TIQ’ behoren, 
maar niet voor de combinatie met subtests die ter vervanging van de standaard subtests gebruikt kunnen worden. 
Er zijn verder geen MANOVAs uitgevoerd voor de aanvullende indexscores. Bovendien toetsen MANOVAs alleen 
de verschillen in gemiddelden en niet de gelijkheid van de gehele verdeling van testscores. Alle indexscores zijn 
gebaseerd op de subtestscores, vandaar dat de informatie over de scoreverdeling op dat niveau ook van belang 
is. In de aanvullende informatie heeft Pearson daartoe aan de COTAN van iedere subtest per leeftijdsgroep en per 
land het geobserveerde gemiddelde, de standaarddeviatie, de scheefheid en de kurtosis geleverd, net als het 95% 
betrouwbaarheidsinterval voor het ruwe scoreverschil van het gemiddelde tussen Nederland en Vlaanderen. Op 
basis van een vergelijking van deze informatie over de twee landen zijn er voor een aantal subtests en 
leeftijdsgroepen verschillen gevonden van ongeveer 0.5 standaarddeviatie. Het betreft een klein deel van het 
grote aantal vergelijkingen (ca 7%), Nederlanders en Vlamingen scoren allebei zowel hoger als lager dan de andere 
groep en het gaat niet structureel om dezelfde subtest(s) en/of dezelfde leeftijdsgroep(en). Het is bij deze 
aanvullende informatie spijtig dat de gegevens  van de formele statistische toetsing van de verschillen tussen de 
landen ontbreekt (significante verschillen zijn geel gearceerd) en dat niet ook het 95% betrouwbaarheidsinterval 
voor het verschil tussen beide landen van de andere drie grootheden (d.w.z. standaarddeviatie, scheefheid en 
kurtosis) wordt weergegeven. Omdat voor de subtests normtabellen beschikbaar zijn zowel op basis van een 
Nederlandse steekproef als een gecombineerde Nederlandse en Vlaamse steekproef kon tevens voor de subtests 
en de leeftijdsgroepen waar verschillen in gemiddelde ruwe scores zijn gevonden, gekeken worden wat de invloed 
van die verschillen is op de normen. Bij het vergelijken van de normtabellen voor die subtests met de betreffende 
leeftijdsgroep(en) blijkt dat in de meeste gevallen beide normtabellen hetzelfde zijn en dat als er een verschil is 
tussen de normtabellen dit niet meer is dan 1 normscorepunt (op een schaal van 1 tot 19). Al deze indicatoren bij 
elkaar maken dat voldoende aannemelijk is dat de testscoreverdelingen van de Nederlandse en de Vlaamse 
steekproef in minimaal redelijke mate gelijkaardig zijn, waardoor de normen op basis van de gecombineerde 
Nederlandse en Vlaamse steekproef in voldoende mate bruikbaar worden geacht voor gebruik van de WISC-V in 
Nederland. 
De normeringsgegevens zijn in Nederland verzameld tussen april 2016 en juli 2017 en in Vlaanderen tussen 
oktober 2016 en juni 2017; de normen zijn daarmee actueel.  
De gebruikte normeringsmethode wordt in de literatuur aangeduid met ‘inferential norming’ en is een tussenvorm 
tussen klassieke normering en continue normering. Eerst worden per leeftijdsgroep (d.w.z. per jaar) deeerste drie 
momenten (d.w.z. gemiddelde, standaarddeviatie en scheefheid) van de testscoreverdeling berekend. Met behulp 
van polynome regressiemodellen worden vervolgens deze momenten gemodelleerd als functie van 
leeftijdsgroepen. De op basis van deze polynome regressiemodellen gemodelleerde momenten worden 
vervolgens gebruikt om theoretische verdelingen te genereren voor elk van de gerapporteerde normatieve 
leeftijdsgroepen (d.w.z. drie per leeftijdsgroep met een interval van vier maanden, dus in feite vindt interpolatie 
plaats). Hieruit worden de percentielscores voor iedere ruwe score afgeleid. Die worden vervolgens geschaald en 
onregelmatigheden worden gladgestreken (gesmoothed). 
In aanvullende informatie van Pearson aan de COTAN wordt meer in detail de totstandkoming en de passing van 
de normeringsmodellen beschreven. Deze aanvullende informatie verschaft bovendien meer duidelijkheid over 
de uiteindelijk gebruikte normeringsmodellen, de omzetting van de leeftijdsspecifieke schattingen voor 
gemiddelde, standaarddeviatie en scheefheid in percentielscores, de gebruikte methodes waarmee de geschaalde 
scores zijn gesmoothed en het effect van smoothing op de normscores. Deze informatie biedt voldoende 
onderbouwing voor de gebruikte normeringsmethode.  
De Nederlandse normeringssteekproef bestaat in totaal uit 1038 kinderen. De steekproefgroottes in de elf 
leeftijdsgroepen ligt tussen 71 en 126 met grotere aantallen in de extreme leeftijdsgroepen (d.w.z. 6:0-6:11 jaar 
en 16:0-16:11 jaar). De Vlaams normeringssteekproef bestaat in totaal uit 395 kinderen met steekproefgroottes 
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in de elf leeftijdsgroepen tussen 26 en 48. De Nederlandse en Vlaamse gecombineerde steekproef bestaat 
hiermee uit 1433 kinderen. Omdat gebruik gemaakt wordt van een vorm van continue normering, dient voor het 
kunnen beoordelen van de grootte van de steekproeven de equivalentie van de aantallen tussen klassieke normen 
en continue normen onderzocht te zijn. In de ‘Technische handleiding’ wordt daarvoor, zowel voor de Nederlandse 
steekproef als de gecombineerde steekproef, de standaardfout van de som van de zeven geschaalde ‘TIQ’-subtests 
op basis van het gehanteerde normeringsmodel vergeleken met de standaardfout op basis van een klassiek 
normeringsmodel met N = 300 en N = 400. Uit deze vergelijking blijkt dat de standaardfout bij het continue 
normeringsmodel in veel leeftijdsgroepen lager is dan de standaardfout bij het klassieke normeringsmodel. Alleen 
bij de Nederlandse steekproef is de standaardfout bij de laagste en hoogste leeftijdsgroep groter dan bij het 
klassieke normeringsmodel met N = 400, maar niet groter dan bij het klassieke normeringsmodel met N = 300. In 
hun reactie aan de COTAN verstrekt de uitgever meer informatie over de berekening van de standaardfouten 
onder het gebruikte (continue) normeringsmodel. Daarnaast geeft deze aanvullende informatie de vergelijking 
van de standaardfouten voor alle testscores (d.w.z. alle subtestscores, indexscores en processcores). Deze 
informatie duidt op een voldoende tot goede steekproefgrootte van de normgroepen. 
Voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn de streefaantallen per stratificatiecriterium bepaald, waarbij 
rekening werd gehouden met populatieverdeling van de achtergrondvariabelen sekse, opleidingsniveau moeder, 
opleidingsniveau kind, etniciteit, regio en urbanisatiegraad. In de Vlaamse steekproef is tevens rekening gehouden 
met de variabele ‘onderwijsnet’. In Nederland zijn de normeringsgegevens verzameld door 90 ervaren testleiders, 
die respondenten wierven in hun eigen netwerk. Verdere details over de gebruikte procedures van deze 
testleiders worden echter niet beschreven. Het is daardoor niet mogelijk te beoordelen of deze wijze van 
gegevensverzameling een vorm van bias heeft kunnen veroorzaken. Extra respondenten zijn verzameld uit de 
oudere leeftijdsgroepen en uit regio Zuid door middel van twee marktonderzoekbureaus (de wervingsprocedure 
gebruikt door deze marktonderzoeksbureaus is niet beschreven), sociale media, een klantennieuwsbrief, 
informatiebijeenkomsten, flyers en affiches. In Vlaanderen zijn de normeringsgegevens voornamelijk verzameld 
door derdejaarstudenten (toegepaste) psychologie, die een intensieve training ontvingen in de afname van de 
WISC-V-NL. Ervaren testleiders hebben achteraf nog normeringsgegevens verzameld bij Limburgse kinderen en 
jongeren met laagopgeleide moeders. De representativiteit van de normgroepen is beschreven aan de hand van 
de variabelen leeftijd, sekse, opleidingsniveau moeder, opleidingsniveau kind, etniciteit, regio en urbanisatiegraad. 
Bij de Vlaamse steekproef is de representativiteit ook beschreven voor de variabele onderwijsnet. De Nederlandse 
steekproef komt redelijk goed overeen met de populatieverdeling. Met betrekking tot ‘opleidingsniveau kind’ in 
de jongere leeftijdsgroepen is er een ondervertegenwoordiging van kinderen in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs en in de oudere leeftijdsgroepen een ondervertegenwoordiging van vmbo/mbo. Het is opvallend dat 
geen normeringsgegevens zijn verzameld in de provincie Friesland. In de Vlaamse steekproef werden geen grote 
afwijkingen met de populatiesamenstelling gevonden. Een deel van de afwijkingen is gecorrigeerd door gebruik te 
maken van weging. Uit aanvullende informatie van Pearson aan de COTAN blijkt dat er gewogen is per respondent 
met een wegingsfactor gebaseerd op de verhouding tussen het streefpercentage en het steekproefpercentage, 
met een maximale wegingsfactor van 2 (informatie over voor welke variabelen is gewogen en de precieze hoogte 
van de wegingsfactoren ontbreken). 
De geschaalde subtestscores en processcores worden weergegeven op een normschaal met een gemiddelde van 
10, een standaarddeviatie van 3 en een range van 1-19. De indexscores en het ‘TIQ’ worden weergegeven op een 
normschaal met een gemiddelde van 100, een standaarddeviatie van 15  en een range van 45-155 (voor ‘Verbaal 
begrip’, ‘Visueel Ruimelijk’, ‘Fluid Redeneren’, ‘Werkgeheugen’, ‘Verwerkingssnelheid’, ‘Kwantitatief Redeneren’ 
en ‘Auditief Werkgeheugen’) of van 40-160 (voor ‘TIQ’, ‘Non-verbaal’, ‘Algemene Vaardigheid’ en ‘Cognitieve 
Competentie’). Deze voor leeftijd gecorrigeerde standaardscores (met normen gebaseerd op gemiddelde en 
spreiding) zijn in overeenstemming met het doel van de test. De betekenis van de geschaalde scores wordt 
toegelicht aan de hand van de percentielscores binnen de normaalverdeling en aan de hand van 
kwaliteitsbeschrijvingen. Voor de processcores met een scheve scoreverdeling (d.w.z. langste reeksen van 
‘Cijferreeksen’, ‘Plaatjesreeksen’ en ‘Cijfers en Letters Nazeggen’) zijn geen geschaalde scores maar base rates 
(oftewel cumulatieve percentages) berekend. In aanvulling op de genormeerde scores is het mogelijk om 
ontwikkelingsleeftijdsequivalenten te bepalen, die aangeven bij welke leeftijd een totale ruwe score de 
gemiddelde score is. Paragraaf 8.1.5 van de ‘Technische handleiding’ noemt de beperkingen bj de interpretatie 
van ontwikkelingsleeftijdsequivalenten en raadt het gebruik van deze maat als primair resultaat af. Vanwege de 
vele praktische en theoretische bezwaren wordt het gebruik van ontwikkelingsequivalenten door de COTAN 
afgekeurd. Daarnaast worden voor de scorevergelijkingen kritieke waarden berekend, op basis van de z-waarde, 
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het aantal vergelijkingen en de standaardmeetfouten van de scores, om een indicatie te geven van de significantie 
van een scoreverschil. 
Appendix B van de ‘Technische handleiding’ rapporteert per leeftijdsgroep het gemiddelde, de standaarddeviatie, 
de skewness en de kurtosis van de geschaalde subtestscores, processcores en indexscores. Deze gegevens 
bevestigen de gehanteerde normschalen, maar geven geen informatie over de kenmerken van de ruwe testscores. 
Hierdoor is bijvoorbeeld niet te bepalen of de ruwe totaalscores ook een normale verdeling volgen. 
Paragraaf 5.2 van de ‘Technische handleiding’ geeft per leeftijdsgroep de standaardmeetfout voor de geschaalde 
subtestscores, processcores en indexscores. De standaardmeetfouten zijn gebaseerd op de populatie 
standaarddeviaties (d.w.z. 3 voor de subtestscores en 15 voor de indexscores en het ‘TIQ’) en niet op de 
standaarddeviaties gerapporteerd in appendix B. In  de normtabellen worden ook de 90% en 95% 
betrouwbaarheidsintervallen van de indexscores en het ‘TIQ’ vermeld. 
Paragraaf 6.8 van de ‘Technische handleiding’ vermeldt de verschillen in het gemiddelde en de standaarddeviatie 
van de geschaalde subtestscores en indexscores voor de subgroepen op basis van ‘opleidingsniveau moeder’ en 
‘opleidingsniveau kind’. Voor alle scores geldt dat kinderen van hoger opgeleide moeders hogere scores behalen. 
Kinderen in jaar 3 of 4 van het vmbo scoren lager dan gemiddeld en kinderen in jaar 3 tot 6 van de havo of het 
vwo hoger dan gemiddeld. Kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs scoren het laagst. De paragraaf 
rapporteert geen informatie over de scoreverdeling per subgroep en geen subgroepverschillen voor de andere 
demografische variabelen (bijv. regio en etniciteit). 
 
 
 

7.3.10 Overwegingen en kritische bedenkingen 

 
De WISC-V, die sinds begin 2018 in Vlaanderen in gebruik is als meest gehanteerde 
intelligentietest voor individueel intelligentieonderzoek bij kinderen en jongeren, is een sterk 
aangepaste versie in vergelijking met de voorganger, de WISC-III. Op heel wat vlakken is dit 
duidelijk een verbetering. Toch zijn er ook kanttekeningen bij te maken.  
 
We bespreken hieronder enkele bedenkingen:  
 
 

7.3.10.1 Beperkte inschatting van BCV door meting met slechts twee 

subtesten 
 
Er wordt vaak gesteld dat twee subtesten volstaan om een brede cognitieve vaardigheid (BCV) 
of cognitieve index afdoende te onderzoeken. Dit is ook het uitgangspunt bij het bepalen van 
de indexscores bij de WISC-V. Waar voorheen, bij vorige versies van de WISC, maar ook bij de 
WAIS-IV en de WPPSI-III, drie of vier subtesten werden gebruikt bij het bepalen van de 
indexscores, werd dit in WISC-V beperkt tot twee subtesten.  
Indien subtesten een min of meer zuivere maat van een brede cognitieve vaardigheid zouden 
zijn én indien subtesten onderling zeer hoog met elkaar zouden correleren, dan is dit een 
aanneembaar uitgangspunt. In de praktijk blijkt dit echter vaak niet het geval.  
Dit wordt in de klinische praktijk regelmatig vastgesteld bij afname van de WISC-V. Bij vier van 
de vijf onderzochte indexen (in CHC-termen: brede cognitieve vaardigheden) kunnen drie 
subtesten worden afgenomen: 
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verbaal begrip  overeenkomsten woordenschat begrijpen 
fluid redeneren  matrix redeneren gewichten  rekenen 
werkgeheugen  cijferreeksen  plaatjesreeksen cijfers en letters nz 
verwerkingssnelheid substitutie  symbool zoeken figuur zoeken 
 

Ook wanneer in een onderzoek alle subtesten zijn afgenomen, worden enkel de eerste twee 
(hierboven in vet gedrukt) meegenomen in de berekening van de indexscore. Op die manier 
is het toch mogelijk om de index te berekenen, ook wanneer om tijdseconomische redenen 
niet elke subtest kon worden afgenomen. 
Echter, in de praktijk komt regelmatig de situatie voor dat, wanneer alle subtesten zijn 
afgenomen, één of zelfs twee subtesten een statistisch significant afwijkende score hebben 
tegenover de andere subtest. Wanneer de sterk afwijkende score net die subtest betreft die 
niet wordt betrokken in de berekening van de index dan leidt dit tot lastig te interpreteren 
resultaten.  
 
Voorbeeld 
 
Verbaal begrip 108  overeenkomsten 11 
     woordenschat  12 
     (begrijpen)  (6) 
Verbaal begrip* 98  overeenkomsten 11 
     woordenschat  12 
     begrijpen    6 
 
 
Op basis van de scores op de eerste twee subtesten kan worden geconcludeerd dat deze cliënt 
een goedgemiddeld resultaat haalt voor verbaal begrip. Wanneer met alle subtesten zou 
rekening gehouden worden, dan daalt de score voor verbaal begrip naar 98. Dit is nog altijd 
een gemiddeld resultaat, maar toch aanzienlijk lager. 
 
 

Verdieping 
 
Om aan dit probleem tegemoet te komen, kan er in de klinische praktijk de volgende procedure 
gehanteerd worden: 
In de verslaggeving worden de cijfermatige resultaten weergegeven in tabellen die achteraan het 
psychodiagnostisch verslag worden toegevoegd.  
- In een eerste tabel worden de scores weergegeven van het totaal IQ en de primaire indexen, 

gebaseerd op telkens twee subtesten. Dit is de ‘klassieke’ manier waarop de primaire indexen 
worden berekend zoals voorgesteld in de WISC-V handleiding. 

- In een tweede tabel, die omschreven wordt als ‘CHC-scoring’ worden de indexen of brede 
cognitieve vaardigheden berekend op basis van alle subtesten die onder die noemer worden 
geplaatst. Wanneer bv. naast overeenkomsten en woordenschat ook de subtest begrijpen werd 
afgenomen worden de schaalscores van deze drie subtesten opgeteld, daarna gedeeld door 
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drie (om de gemiddelde subtestscore te verkrijgen) en vervolgens met twee vermenigvuldigd, 
gezien de tabellen in de WISC-V handleiding op basis van de som van twee subtestschaalscores 
worden bepaald.  

- Deze procedure kan gehanteerd worden voor de indexen fluid redeneren, verbaal begrip, 
werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Wanneer de derde subtest niet sterk afwijkt van de 
eerste twee subtesten zal deze procedure uiteraard geen grote verschillen opleveren in 
vergelijking met de klassieke procedure. 

 
 
 
 

7.3.10.2 Selectie van de subtesten 
 
De subtest informatie die we kennen uit de vorige versie van de WISC, de WISC-III, maar 
eveneens uit de WPPSI-III en de WAIS-IV, is eveneens een onderdeel in de originele 
Amerikaanse versie van de WISC-V, maar niet langer in de Nederlandstalige bewerking. 
Dergelijke subtest meet de breedte en diepte van de algemene kennis die binnen een cultuur 
essentieel of praktisch geacht wordt, over een breed aantal domeinen. Het niet opnemen van 
deze subtest lijkt een verschraling bij het bepalen van de gekristalliseerde intelligentie. 
 
 

7.3.10.3 Beperkte inschatting van het aandeel gekristalliseerde intelligentie 

in het totaal IQ 
 
In de WISC-V is in de berekening van het totaal IQ het aandeel van subtesten die vooral een 
beroep doen op gekristalliseerde intelligentie gereduceerd in vergelijking met de vorige 
versie, de WISC-III. Gekristalliseerde intelligentie geldt als een aanzienlijk sterkere predictor 
van schools, academisch en professioneel succes in vergelijking met fluid intelligentie. Dit 
heeft mogelijk consequenties t.a.v. de predictieve validiteit van het totaal IQ. Verder 
onderzoek zal dit in de toekomst moeten uitwijzen. Daategenover staat anderzijds de 
behoorlijk sterke congruente validiteit van de WISC-V met de WISC-III. 
 
 

7.3.10.4 Cross-battery benadering  
 
Hoewel de WISC-V naast een bepaling van het algemeen niveau van cognitief functioneren, 
uitgedrukt in een totaal IQ, ook een aantal brede cognitive vaardigheden of indexen weergeeft 
en via een aantal aanvullende indexen en processcores en wat meer detailgerichte inkijk geeft 
in deelresultaten, worden in de klinische praktijk vaak ook nog andere (sub)-testen afgenomen 
om het globale beeld en vooral het sterkte-zwakteprofiel nog meer te verfijnen.  
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Achtergrond 
 
Zo wordt bv. in de WISC-V en globale inschatting gemaakt van het werkgeheugen, maar zijn er vanuit 
neuropsychologisch oogpunt argumenten om onderscheid te maken tussen auditief werkgeheugen en visueel 
werkgeheugen. Met de aanvullende subtest cijfers en letters nazeggen kan op basis van twee subtesten een score 
voor auditief werkgeheugen worden bepaald.  
 
Voor visueel werkgeheugen is er slechts één subtest beschikbaar, nl. plaatjesreeksen. Het toevoegen van een 
andere visuele of visueel-ruimtelijke werkgeheugentaak kan dit ondervangen. Zo kan de WNV-subtest ruimtelijke 
oriëntatie extra worden afgenomen. Op basis van twee visuele / visueel-ruimtelijke werkgeheugentaken kan op 
die manier een indexscore berekend worden.  
Op basis van de tabel voor het bepalen van de werkgeheugenindex wordt een indexscore berekend. Deze manier 
van werken geeft een goede benaderende score voor visueel werkgeheugen.  
 
Bij de WISC-V kan een visueel-ruimtelijke index worden bepaald op basis van de scores op de subtesten 
blokpatronen en figuur samenstellen. In tegenstelling tot vroegere versies van de WISC of de WPPSI-III of de WAIS-
IV worden er wat betreft visuele informatieverwerking geen subtesten meer afgenomen met betekenisvol, 
figuratief visueel materiaal, zoals dit bv. wel het geval is met subtesten zoals onvolledige tekeningen uit de WISC-
III of de WAIS-IV of zoals plaatjes ordenen uit de WISC-III of de WNV.  
 
Vanuit neuropsychologisch standpunt is dit een verschraling gezien de onderscheiden 
informatieverwerkingsprocessen die betrokken zijn bij de verwerking van visueel-ruimtelijke informatie versus 
betekenisvolle visuele informatie. We verwijzen voor meer details naar de cursustekst van Psychodiagnostische 
methoden 2. Dit kan worden verholpen door het toevoegen van een subtest zoals plaatjes ordenen uit de WNV. 
Op die manier kan een eventuele discrepantie worden vastgesteld tussen visueel-ruimtelijke informatieverwerking 
en informatieverwerking van betekenisvolle visuele stimuli. Eventueel kan op basis van deze drie subtesten een 
indexscore voor visuele informatieverwerking worden bepaald en weergegeven in de tweede tabel in het verslag. 
 
In vergelijking met vorige versies van de WISC-V is het motorische aspect bij het oplossen van items beperkt. Bij 
de visueel-ruimtelijke index is er enkel bij blokpatronen een fijnmotorische component. Bij verwerkingssnelheid is 
er een sterkere fijnmotorische component bij de subtest fijnmotorische component bij de subtest symbool 
substitutie coderen in vergelijking met symbool zoeken en figuur zoeken. Indien er aanwijzingen zijn dat een zwakke 
motoriek een rol speelt, dan kan bv. aanvullend de VMI worden afgenomen met de drie onderdelen: 
visuomotorische integratie, visuele perceptie en fijne motoriek. Voor meer details verwijzen we opnieuw naar de 
cursustekst van Psychodiagnostische methoden 2. Volgens de hierboven beschreven procedure kunnen deze 
scores worden meegenomen in een alternatieve bepaling van de visueel-ruimtelijke index en opgenomen worden 
in tabel 2 in het psychodiagnostisch verslag.  
 

 
 

7.3.10.5 Afbreekregels 
 
Bij vorige versies van de WISC-V en bij andere intelligentietesten worden ruimere 
afbreekregels gehanteerd. Afbreekregels dienen om te vermijden dat wie onderzocht wordt 
te veel frustrerende ervaringen opdoet door herhaald falen op te moeilijke items. Het beperkt 
ook in zekere mate de afnametijd. In de WISC-V zijn de afbreekregels vastgesteld op drie 
opeenvolgende foute antwoorden. Voor blokpatronen is dit na twee opeenvolgende foute 
antwoorden. In de Technische Handleiding wordt wel verwezen naar onderzoek hieromtrent 
bij de ontwikkeling van de Nederlandstalige editie, maar dit wordt niet toegelicht. Onderzoek 
zou moeten aantonen dat de kans op een goed antwoord bijzonder klein is na een 
opeenvolging van drie fout antwoorden. 
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Verdieping 

 
In de klinische praktijk blijkt dit echter vaak niet het geval. We stellen geregeld vast dat kinderen en 
jongeren nog voorbij de afbreekregel nog een aantal goede antwoorden geven en dit beduidend meer 
dan op basis van toeval kan worden verwacht. Dit is onder meer het geval bij kinderen en jongeren die 
geneigd zijn te impulsief te reageren (zoals bij kinderen en jongeren met ADHD). Vooral bij opdrachten 
met meerkeuzeitems, zoals bij de subtesten matrix redeneren, gewichten, figuur samenstellen, maar 
ook bij andere subtesten kan dit een rol spelen.  
 
Daarom kan er in de praktijk voor gekozen worden een afbreekregel van vijf opeenvolgende foute 
antwoorden te hanteren in plaats van een afbreekregel van drie opeenvolgende foute antwoorden. In 
de uitwerking van de resultaten is het belangrijk om de officiële scoringsregels te hanteren. Daarnaast 
kan echter een tweede score bepaald worden, waarbij de afbreekregel van vijf foute antwoorden 
gehanteerd. Op deze manier kan tot op zekere hoogte worden ingeschat in welke mate de subtestscore 
gedrukt is door bv. de impulsieve stijl van de cliënt of door testartefacten an sich. 
 
 
 
 
 

7.3.10.6 Subtesten laden op meerdere factoren tegelijk en zijn nooit zuivere 

maten 
 
In de WISC-V worden subtesten aan een bepaalde index toegewezen. De auteurs van de WISC-
V vestigen er echter zelf de aandacht op dat de meeste – zo niet alle - subtesten op meerdere 
factoren te laden. Dit blijkt overigens erg duidelijk op de intercorrelatiematrix (tabel 6.1 op 
pagina 90 in de Technische handleiding). 
 
Bovendien blijken sommige subtesten die aan een bepaalde brede cognitieve vaardigheid 
(of index) worden toegewezen even hoog te correleren met subtesten die aan andere brede 
cognitieve vaardigheden worden toegewezen als met subtesten die aan dezelfde brede 
cognitieve vaardigheid worden toegewezen. De toewijzing aan brede cognitieve 
vaardigheden lijkt daardoor soms enigszins arbitrair. 
We verwijzen hierbij naar de vaststelling van de ‘positive manifold’, waarbij een positieve 
correlatie gevonden wordt tussen de meest uiteenlopende maten van cognitief functioneren 
(g-factor).  
 
 
Voorbeelden  
 
- Zo blijkt uit factoranalytisch onderzoek op de WISC-V dat bv. de subtest matrix redeneren 

inderdaad sterk laadt op de index vloeiend redeneren (0.48), maar ook even sterk laadt op 
de index visueel-ruimtelijke informatieverwerking (0.53), en bijna even sterk laadt op de 
index verbaal begrip (0.42) als op de index werkgeheugen (0.44). 
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- De subtest overeenkomsten wordt weliswaar opgenomen in de brede cognitieve 
vaardigheid gekristalliseerde intelligentie (Gc – verbaal begrip 0.63) maar heeft tegelijk 
een substantiële lading op de brede cognitieve vaardigheid vloeiende intelligentie (Gf – 
vloeiend redeneren 0.48)). 

- Bij de WAIS-IV wordt de subtest rekenen door de testauteurs toegewezen aan de index 
werkgeheugen terwijl de zeer gelijkaardige subtest rekenen bij de WISC-V toegewezen 
wordt aan de index fluid redeneren. 

 

Verdieping 
 
Het is wellicht zinvol om subtesten toe te wijzen aan die brede cognitieve vaardigheid waarop ze hoogst 
laden, maar tegelijk is enige omzichtigheid ook wel nodig bij de interpretatie van de resultaten, gezien 
de andere – soms aanzienlijke – factorladingen. Er is bijna altijd sprake van construct irrelevante 
variantie: die variantie die toe te schrijven is aan andere factoren dan de brede cognitieve vaardigheid 
die men meent te meten of waarop die subtest de hoogste lading heeft.  
Factorladingen van subtesten gelden bovendien voor groepen (de normeringssteekproef) waarop het 
factoranalytisch onderzoek werd uitgevoerd. Het is nog maar de vraag of wanneer iemand een zwakke 
score haalt op een bepaalde subtest, dit ook kan worden toegeschreven aan die factor waarop de 
subtest het hoogste laadt. Wellicht spelen specifieke individuele verschillen tussen cliënten hierbij 
dikwijls ook een rol.  
 
Voorbeeld: 
Zo kan een zwakke uitslag op de WISC-V-subtest rekenen bij de ene proefpersoon toe te schrijven zijn 
aan: 

- een werkgeheugenprobleem wanneer het kind er niet in slaagt de vraag te onthouden 
- een probleem t.a.v. wiskundig redeneren (RQ als nauwe cognitieve vaardigheid onder de brede 

cognitieve vaardigheid Gf) wanneer het kind er niet in slaagt de vraag om te zetten in de juiste 
rekenbewerking (eventueel kan hier ook nog een talig probleem aan de orde zijn) 

- een probleem t.a.v. wiskundige kennis (Gq) als onderdeel van de Gc, wanneer bepaalde 
rekenvaardigheden (bv. de tafels) onvoldoende geautomatiseerd zijn 

- een combinatie van één of meerdere van de hierboven vermelde oorzaken 
- eventuele andere factoren zoals een zwakkere aandacht, negatieve faalangst,… 

 
 
 
 
Het werken met (te) strakke sjablonen en interpretatieve kaders waarbij subtesten bij een 
bepaalde brede cognitieve vaardigheid worden gecategoriseerd, kan ertoe leiden dat dit 
aspect bij de interpretatie van de gegevens over het hoofd gezien wordt.  
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7.4 WAIS-IV-NL 
Wechsler Adult Intelligence scale – 4de editie – Nederlandstalige versie 

Deze uitgebreide uitleg bij de opbouw van de WAIS-IV dient als houvast voor het afnemen, 
scoren en beghrijpen van deze test.  
 

7.4.1 Algemene kenmerken 
 
De WAIS-IV-NL is de Nederlandstalige bewerking (2012)  van de Amerikaanse WAIS-IV (2008). 
Het is net zoals de WISC-V en de WPPSI-III een individueel af te nemen algemene 
intelligentietest, met een leeftijdbereik van 16 j. 0 m. tot 84 j. 11 m., verdeeld in 10 
leeftijdsgroepen. Er is een overlap voor de leeftijdgroep van 16 j. 0 m. tot 16 j. 11 m. met de 
WISC-V-NL. 
Er zijn aparte normen voor Vlaamse en voor Nederlandse proefpersonen.  
 
 

7.4.2 Structuur van de WAIS-IV 
 
De WAIS-IV stapte als eerste Wechslertest af van het als achterhaald beschouwd model dat 
onderscheid maakt tussen een verbaal IQ en een performaal IQ, een opdeling die vooral vanuit 
praktische en pragmatische overwegingen tot stand kwam en door David Wechsler zelf niet 
als twee te onderscheiden vormen van intelligentie wordt beschouwd. Dit model wordt 
ingeruild voor een theoretisch meer onderbouwd model van onderscheiden 
intelligentiefactoren, die gemeten worden door subtesten die onderling vrij hoog correleren. 
Op die manier sluit de WAIS-IV dichter aan bij actuele psychometrische intelligentietheorieën, 
c.q. het CHC-model.  
 
Anders dan bij de WISC-V waar onderscheid gemaakt wordt tussen een index fluid redeneren 
en een visuospatiële index, zijn de gelijkaardige subtesten nog samengevoegd in een index 
perceptueel redeneren. 
De WAIS-IV-NL bestaat uit 15 subtesten. 

De samenstelling van de onderscheiden schalen wordt hieronder weergegeven. 

Verbaal begrip  kernsubtesten  overeenkomsten  
       informatie 
       woordenschat 
    optionele subtest begrijpen 
       
Perceptueel redeneren kernsubtesten  blokpatronen  
       matrix redeneren 
       figuur samenstellen 
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    optionele subtesten gewichten   
       onvolledige tekeningen 
Werkgeheugen  kernsubtesten  cijferreeksen  
       rekenen 
    optionele subtest cijfers en letters nazeggen 
verwerkingssnelheid  kernsubtesten  symbool zoeken  
       symbool substitutie – coderen 
    optionele subtest figuur zoeken 
 
Processcores 
 
Naast de indexscores en de totaalscore kunnen ook een aantal zogenaamde processcores 
worden berekend op enkele subtesten (blokpatronen, cijferreeksen, cijfers en letters nazeggen). 
Deze processcores zijn nuttig bij het gebruik van deze subtesten vanuit neuropsychologisch 
perspectief, omdat ze naast de kwantitatieve analyse ook een zekere kwalitatieve interpretatie 
en foutanalyse mogelijk maken en op die manier bijdragen aan een meer gedetailleerde 
informatie. De processcores kunnen niet in de plaats van subscores gebruikt worden. Ze dragen 
ook niet bij tot het berekenen van de indexscores. 
 
 

7.4.3 Inhoud van de subtesten 
 

A. Subtesten verbaal begrip 
 
Overeenkomsten 

- kernsubtest 
- de proefpersoon krijgt twee woorden aangeboden en beschrijft hoe deze woorden 

overeenkomen 
- meet formuleren en redeneren met verbale concepten 
- doet beroep op: 

- gekristalliseerde intelligentie 
- abstract redeneren 
- auditief begrip 
- associatief denken en denken in categorieën 
- onderscheid tussen essentiële en niet essentiële eigenschappen 
- verbale expressie 

Woordenschat 
- kernsubtest 
- bij enkele items worden afbeeldingen gebruikt die door de proefpersoon moeten 

benoemd worden; bij de verbale items definieert de proefpersoon woorden die visueel 
en auditief worden aangeboden 

- meet woordkennis en verbale conceptvorming 
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- doet beroep op: 
- gekristalliseerde intelligentie 
- aanwezige kennis 
- leervaardigheden 
- langetermijngeheugen 
- taalontwikkeling 

 
Informatie 

- kernsubtest 
- de proefpersoon beantwoordt vragen over verschillende onderwerpen op het gebied 

van algemene kennis 
- meet het vermogen om feitenkennis te verwerven, vast te houden en op te halen  
- doet ook beroep op  

- gekristalliseerde intelligentie 
- verbale perceptie  
- begrip  
- expressie 

 
Begrijpen 

- aanvullende subtest 
- de proefpersoon beantwoordt vragen die te maken hebben met zijn/haar begrip van 

algemene principes en sociale situaties 
- ontworpen als maat voor verbaal redeneren en conceptualiseren, verbaal begrip en 

expressie, het vermogen om ervaringen uit het verleden te evalueren en te gebruiken, 
het vermogen om praktische kennis en oordelen te laten zien 

- doet beroep op: 
- crystallized intelligence 
- kennis van conventionele gedragsnormen 
- sociale beoordeling 
- langetermijngeheugen 
- gezond verstand 

 
 

B. Subtesten perceptueel redeneren 
 

Blokpatronen 
- kernsubtest 
- binnen een specifieke tijdslimiet maakt de proefpersoon met wit-rode blokjes een 

model of een afbeelding na 
- meet  het vermogen om abstracte visuele stimuli te analyseren en te combineren 
- doet beroep op: 

- nonverbale conceptvorming en redeneren 
- algemene visuele intelligentie 
- fluid intelligence 
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- visuele perceptie en organisatie 
- simultane verwerking 
- visuomotorische coördinatie 
- leren 
- onderscheid figuur-achtergrond in visuele stimuli 
- 14 items waarvan 6 met tijdsbonussen 
- processcore om de prestatie zonder de tijdsbonussen weer te geven 

 
Matrix redeneren 

- kernsubtest 
- de proefpersoon ziet een onvolledige matrix of serie en kiest uit vijf alternatieven de 

afbeelding die de matrix of de reeks compleet maakt 
- doet beroep op: 

- vloeiende intelligentie (vloeiend redeneren) 
- algemene visuele intelligentie 
- classificatie 
- ruimtelijk vermogen 
- kennis van relaties tussen deel en geheel 
- simultane verwerking 
- perceptuele organisatie 

 
Figuur samenstellen 

- kernsubtest 
- er wordt gewerkt binnen een specifieke tijdslimiet 
- de proefpersoon ziet een volledige puzzel en selecteert uit zes mogelijkheden drie 

antwoordmogelijkheden waarmee, wanneer deze gecombineerd worden, de puzzel 
kan worden gemaakt 

- meet nonverbaal redeneren en het vermogen om abstracte stimuli te analyseren en 
te combineren 

- doet beroep op: 
- visuele perceptie 
- algemene visuele intelligentie 
- fluid intelligence 
- simultane verwerking 
- ruimtelijke visualisatie en manipulatie 
- het  vermogen om op relaties tussen delen te anticiperen 

Gewichten 
- aanvullende subtest 
- er wordt gewerkt met een specifieke tijdslimiet 
- de proefpersoon krijgt een afbeelding van een weegschaal te zien met een of 

meerdere ontbrekende gewichten waarbij hij/zij de antwoordmogelijkheden moet 
selecteren die de weegschaal in evenwicht houden 

- meet kwantitatief en analoog redeneren 
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- doet beroep op 
- inductieve en deductieve logica in redeneringsprocessen die wiskundig kunnen 

worden uitgedrukt 
- doet slecht in beperkte mate beroep op werkgeheugen in vergelijking met 

rekenensubtest 

Onvolledige tekeningen 
- aanvullende subtest 
- specifieke tijdslimiet 
- de proefpersoon bekijkt afbeeldingen en geeft aan welk belangrijk deel ontbreekt 
- meet visuele perceptie en organisatie, concentratie, visueel herkennen van essentiële 

details van objecten 
 
 

C. Subtesten werkgeheugen 
 

Cijferreeksen 
- kernsubtest 
- drie onderscheiden taken: 

- cijferreeksen voorwaarts: de proefpersoon krijgt een reeks cijfers voorgelezen die 
hij moet herhalen in dezelfde volgorde 

- cijferreeksen achterwaarts: de proefpersoon moet een voorgelezen reeks cijfers 
nazeggen in de omgekeerde volgorde 

- cijferreeksen sorteren: de proefpersoon moet een voorgelezen reeks cijfers in 
oplopende volgorde (van klein naar groot) nazeggen 

- het schakelen van de ene naar de andere taak vereist cognitieve flexibiliteit en mentale 
alertheid 

- bij cijferreeksen voorwaarts spelen volgende aspecten een rol: 
- uit het hoofd leren en geheugen 
- aandacht 
- coderen 
- auditieve verwerking 

- bij cijferreeksen achterwaarts spelen volgende aspecten een rol: 
- werkgeheugen 
- transformatie van informatie 
- mentale manipulatie 
- visuospatiële beeldvorming 

- cijferreeksen sorteren is vergelijkbaar met andere taken die werkgeheugen en mentale 
manipulatie meten; met cijferreeksen sorteren worden zwaardere eisen gesteld aan het 
werkgeheugen 

- de score op cijferreeksen is de totaalscore voor de drie onderdelen 
- er kunnen processcores berekend worden: 

- cijferreeksen voorwaarts 
- cijferreeksen achterwaarts 
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- cijferreeksen sorteren 
- langste reeks cijferreeksen voorwaarts 
- langste reeks cijferreeksen achterwaarts 
- langste reeks cijferreeksen sorteren 

 
Rekenen 

- kernsubtest 
- er wordt gewerkt binnen een specifieke tijdslimiet 
- de proefpersoon moet een aantal wiskundige problemen oplossen 
- doet beroep op: 

- mentale manipulatie 
- concentratie en aandacht 
- kortetermijngeheugen 
- langetermijngeheugen 
- numeriek redeneervermogen 
- alertheid 

 
Cijfers en letters nazeggen 

- aanvullende subtest 
- de proefpersoon krijgt een reeks letters en cijfers voorgelezen, waarna hij eerst de 

cijfers in oplopende volgorde en daarna de letters in alfabetische volgorde herhaalt 
- doet beroep op: 

- sequentiële verwerking 
- mentale manipulatie 
- aandacht en concentratie 
- geheugenspan 
- auditief kortetermijngeheugen / werkgeheugen 
- cognitieve flexibiliteit en fluid intelligence kunnen betrokken zijn 

 
 

D. Subtesten verwerkingssnelheid 
 

Symbool zoeken 
- kernsubtest 
- er wordt gewerkt met een specifieke tijdslimiet 
- de proefpersoon bekijkt een reeks symbolen op een responsformulier en geeft aan of 

één van de symbolen in de doelgroep gelijk is 
- doet beroep op: 

- visueel kortetermijngeheugen / werkgeheugen 
- visuomotorische coördinatie 
- cognitieve flexibiliteit 
- visueel onderscheidsvermogen (discriminatie) 
- psychomotorische snelheid 
- snelheid van mentale verwerking 
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- aandacht en concentratie 
 

Symbool substitutie coderen 
- kernsubtest 
- met behulp van een sleutel vult de proefpersoon symbolen in die bij bepaalde getallen 

horen, en dit binnen een specifieke tijdslimiet 
- doet beroep op: 

- verwerkingssnelheid 
- visueel kortetermijngeheugen / werkgeheugen 
- leervermogen 
- psychomotorische snelheid 
- visuele perceptie 
- visuomotorische coördinatie 
- visueel scannen 
- cognitieve flexibiliteit 
- aandacht en concentratie 
- motivatie 

 
Figuur zoeken 

- aanvullende subtest 
- er wordt gewerkt met een specifieke tijdslimiet 
- de proefpersoon moet op een antwoordformulier een aantal vormen in een bepaalde 

opstelling bekijken en aanduiden 
- doet beroep op: 

- verwerkingssnelheid 
- visuele selectieve aandacht 
- oplettendheid 
- perceptuele snelheid 
- visuomotorische vaardigheden 
- dergelijke taken worden in neuropsychologisch onderzoek vaak gebruikt voor 

het onderzoeken van stoornissen in het gezichtsveld, responsinhibitie en 
motorisch doorzettingsvermogen 

 
 

7.4.4 Psychometrische kenmerken (achtergrond) 
 
Normering 

- genormeerd op 1519 proefpersonen, 1009 Nederlanders en 510 Vlamingen. 
- bij de Nederlandse steekproef zijn er een 100-tal proefpersonen per leeftijdsgroep, in de Vlaamse 

steekproef gaat het om een 50-tal proefpersonen per leeftijdsgroep.  
 
Betrouwbaarheid 

- goede betrouwbaarheid voor schaalscores en indexscores: 
- totaal IQ     gemiddeld 0.97 (variërend van 0.96 tot 0.98) 
- verbaal begrip   gemiddeld 0.96 (variërend van 0.95 tot 0.97) 
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- perceptuele redeneren gemiddeld 0.92 (variërend van 0.90 tot 0.95) 
- werkgeheugen  gemiddeld 0.94 (variërend van 0.90 tot 0.94) 
- verwerkingssnelheid  gemiddeld 0.88 (variërend van 0.85 tot 0.91) 
-  

- betrouwbaarheid (Cronbachs alfacoëfficiënten) van subtesten varieert van zwak over gemiddeld tot 
goed, ook afhankelijk van de leeftijdsgroep 

- goede subtestbetrouwbaarheid voor, informatie (0.90)  
- matige betrouwbaarheid voor woordenschat (0.89), overeenkomsten (0.81), begrijpen (0.83), matrix 

redeneren (0.87), gewichten (0.88), figuur samenstellen (0.84), cijferreeksen (0.83), rekenen (0.81), 
symbool substitutie: coderen * (0.86), figuur zoeken* (0.80) 

- overwegend zwakke subtestbetrouwbaarheid voor blokpatronen (0.75), onvolledige tekeningen (0.74),  
cijfers en letters nazeggen (0.67), symbool zoeken* (0.75) 

- subtesten met een *: halveringsbetrouwbaarheid (split-half) i.p.v. Cronbachs alfa. 
 
Validiteit 

- goede concurrente validiteit: behoorlijke tot hoge correlaties met de vorige versie (WAIS-III), met de KAIT-
NL (Kaufman Adult and Adolescent Intelligence Test), GIT-2 en de RAVEN SPM.  

- constructvaliditeit: onderzoek gebaseerd op intercorrelaties tussen subtesten, exploratieve en 
confirmatieve factoranalyse laten zien dat het vier-factorenmodel het beste past bij de WAIS-IV-data: 
verbale begrip, perceptuele organisatie, werkgeheugen, verwerkingssnelheid en één tweede-ordefactor 
(totaal IQ) 
 

 
7.4.5 Cotan-beoordeling  

 
- uitgangspunten van de testconstructie  voldoende 
- kwaliteit van het testmateriaal   goed 
- kwaliteit van de handleiding    goed 
- normen      voldoende 
- betrouwbaarheid     goed 
- begripsvaliditeit     voldoende 
- criteriumvaliditeit     onvoldoende 
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7.5 Verslaggeving 
 

7.5.1 Algemene beschouwingen 
 
Schriftelijke verslaggeving heeft als doel de bevindingen van het psychodiagnostisch 
onderzoek op een heldere manier weer te geven, in de eerste plaats t.a.v. de cliënt – of in 
het geval van jonge kinderen, t.a.v. hun ouders.  
 
Daarnaast is het ook zo dat veel psychologen werken in multidisciplinaire werkomgevingen, 
zoals CLB’s (Centra voor Leerlingbegeleiding), CGGZ’s (Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg), revalidatiecentra, multidisciplinaire psychotherapeutische 
groepspraktijken, centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie,… Het 
psychodiagnostisch onderzoek is dan een belangrijk element in een globaler diagnostische 
proces. Het psychodiagnotisch onderzoek is vaak een onderdeel van een ruimer diagnostisch 
proces, waarbij er samengewerkt wordt met collega’s, maar ook met professionals uit andere 
disciplines (maatschappelijk werker, psychiater, verpleegkundige, …). 
  
 
In de bijdrage die het psychodiagnostisch onderzoek hierin levert kunnen we volgende 
aspecten onderscheiden: 
 
- een bijdrage leveren voor het stellen van categorale diagnoses (cf. DSM-V) 
- het opmaken van een profielanalyse door het in kaart brengen van sterktes en zwaktes 
- het formuleren van oriëntatie- en/of behandelingsgerichte adviezen zowel t.a.v. cliënten 

of – in het geval van jonge kinderen – t.a.v. de ouders van cliënten, maar ook t.a.v. andere 
hulpverleners en eventueel het bredere netwerk.  

 
Het is hierbij erg belangrijk om voor ogen te houden dat een psychodiagnostisch onderzoek 
op zich geen voldoende basis is om een eventuele diagnose te stellen.   
 
Gezien de hierboven beschreven doelstellingen is het belangrijk voor ogen te houden dat 
psychodiagnostische  verslagen niet enkel en zelfs niet in de eerste plaats bestemd zijn voor 
collega’s psychologisch consulenten.  
Van cliënten, hun ouders en hulpverleners uit andere disciplines, zoals kinder- en jeugd-
psychiaters, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, logopedisten, leerkrachten, 
opvoedkundigen, verpleegkundigen,…, kan immers niet worden verwacht dat ze over dezelfde 
technische psychodiagnostische achtergrond en deskundigheid beschikken. Het is daarom erg 
belangrijk om verslagen van psychodiagnostisch onderzoek zo op te stellen dat ze voor alle 
betrokkenen toegankelijk en relevant zijn. Hierbij wordt er rekening gehouden met het feit 
dat een verslag begrijpbaar moet zijn voor mensen die geen technische achtergrond hebben 
rond het testonderzoek.  
 
Psychodiagnostisch onderzoek is slechts één element in een breder diagnostisch proces. 
Bevindingen t.a.v. een bepaalde persoon binnen een individuele onderzoekscontext moeten 
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samengebracht worden met informatie uit andere contexten (gezin, school, professionele 
omgeving, de bredere sociale omgeving) om zicht te krijgen op het relatieve aandeel van 
persoons- en contextgebonden aspecten en de interactie tussen die twee. 
 
Vanuit dit vertrekpunt is duidelijk dat een psychodiagnostisch onderzoek slechts een 
gedeeltelijk antwoord kan geven op de vragen waarmee cliënten naar hulpverlening komen. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor psychodiagnostiek in het kader van personeelsselectie en 
professionele trajectbegeleiding. 
 
 

7.5.2 Opbouw van een psychodiagnostisch verslag 

 

Binnen een hulpverleningscontext is het om die reden zinvol om een psychodiagnostisch 
verslag op volgende manier op te bouwen: 

 

1. Algemene probleemstelling 

In een eerste luik wordt de algemene probleemstelling weergegeven. Dit is een beknopte 
weergave van de klachten waarvoor de cliënt en/of zijn/haar ouders hulp vragen. Deze 
klachten kunnen bijzonder ruim zijn en als dusdanig niet uit te klaren met een 
psychodiagnostisch onderzoek, dat slechts op een erg partiële manier een antwoord kan 
geven op deze algemene probleemstelling.  
Daarnaast is het belangrijk om beknopt de context van de cliënt te schetsen (gezinssituatie, 
school of beroep, doorverwijzer, eventuele vroegere hulpverlening, vroegere 
onderzoeksgegevens,…).  

 

2. Vertaling naar diagnostische vraagstelling 

In een tweede luik wordt de algemene probleemstelling vertaald naar deelaspecten waarop 
vanuit een psychodiagnostisch onderzoek  wel een antwoord kan worden gegeven.  
Deze diagnostische vraagstelling gebeurt vanuit een hypothesetoetsend model. De 
deelaspecten van de algemene probleemstelling kunnen als te toetsen hypothesen 
geformuleerd worden.  
 
Voorbeeld 
 
Zo kan de algemene klacht: ‘mijn kind gaat niet meer graag naar school en haalt er zwakke 
resultaten’ vertaald worden naar een aantal toetsbare stellingen of vragen: 
- Kunnen de zwakke schoolresultaten verklaard worden door algemene cognitieve 

beperkingen, c.q. een globaal lager intelligentieniveau? 
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- Spelen specifieke cognitieve of neuropsychologische beperkingen een rol? Zijn er bv. 
aanwijzingen voor specifieke tekorten of problemen t.a.v. aandacht, executieve functies, 
werktempo, geheugen,…?  

- Zijn er aanwijzingen voor specifieke leerproblemen, c.q. dyslexie, dysorthografie, 
dyscalculie? 

- Zijn er aanwijzingen voor emotionele problemen, zoals faalangst, een gebrekkige 
motivatie, depressie,…? 

- Zijn er aanwijzingen voor een bredere (psychiatrische) problematiek? 
- Kunnen zwakkere sociale vaardigheden, een zwak probleemoplossend vermogen,  gepest 

worden,… ertoe leiden dat het algemeen welbevinden op school laag is, waardoor het kind 
een laag zelfbeeld ontwikkelt en onbevredigende sociale relaties heeft met 
leeftijdgenoten? Kunnen de zwakke schoolse resultaten een secundair gevolg zijn van deze 
problemen? 

- Zijn er contextfactoren die een hypotheek leggen op het sociaal functioneren en 
welbevinden? Is het kind bv. in een vechtscheiding verwikkeld, is er sprake van 
mishandeling of verwaarlozing, of ervaren de ouders zelf ernstige stress t.g.v. persoonlijke, 
relationele of financiële problemen waardoor ze emotioneel onvoldoende beschikbaar zijn 
voor hun kind? 

- … 
 
Uiteraard worden niet alle mogelijke hypothesen in de rapportage vermeld. In de meeste 
gevallen beschikt men op basis van intakegesprekken en/of informatie van derden al over een 
aantal gegevens die sommige hypothesen uitsluiten of weinig waarschijnlijk maken, en zijn 
andere hypothesen waarschijnlijker. 
 

3. Observatiegegevens 
 
In een derde onderdeel van het verslag worden relevante observatiegegevens weergeven. 
Deze observatiegegevens helpen om de resultaten op de diverse testen in een breder 
perspectief te plaatsen. 
 
Volgende aspecten kunnen hierbij aan bod komen: 
 
- Globale indruk:  

- bv. angstig, gestresseerd, bereidwillig, ongeïnteresseerd, weigerachtig, afwezig, 
voelt zich verplicht om te komen, vermoeid, fit, kinderlijk, (pseudo)volwassen,… 

- Indrukken m.b.t. het contact met de proefleider:  
- bv. open, positief, schuchter, vrijpostig, afwijzend, angstig, de kwaliteit van het 

oogcontact (adequaat, beperkt, ontwijkend, vreemd,…),… 
- Indrukken m.b.t. de communicatie met de proefleider:  

- bv. vlot, communicatief, gesloten, weinig spontane communicatie, goed heen-en-
weer gesprek mogelijk waarbij de cliënt zelf ook spontaan informatie aanbrengt vs. 
de cliënt antwoordt enkel en/of beperkt op vragen vanwege de proefleider, druk, 
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ratelend, de cliënt onderstelt voorkennis waarover de onderzoeker niet beschikt, 
vreemd taalgebruik,… 

- Indrukken m.b.t. gedrag:  
- aangepast aan de vereisten van de situatie, afwijkend: bv. erg druk, geremd, 

bewegingsonrust, … 
- Specifieke observaties t.a.v. taal en spraak  

- bv. de cliënt praat luid, stil, stottert, erg dialectisch, moeizaam o.w.v. een 
anderstalige achtergrond, … 

- specifieke observaties m.b.t. motoriek  
- bv. ongecontroleerd, tremor, geremd, stroef, onrijp, … 

- Specifieke observaties t.a.v. de taakgerichte aspecten van het onderzoek: 
- Interesse, motivatie, medewerking,  

§ bv. heeft de cliënt een voorkeur voor een bepaald soort taken, bv. liever 
praktische taken met materiaal dan verbale opdrachten, tegenzin tegen 
opdrachten met tijdsdruk, afkeer van schoolse taken, van rekenopdrachten, 
bijzondere motivatie voor specifieke taken,… 

- Taakspanning:  
§ bv. hoe lang kan hij/zij op een adequate manier aan het werk blijven? Is dit 

al dan niet leeftijdovereenkomstig? 
- Werkhouding:  

§ bv. gefocust, snel afgeleid door interne prikkels, zoals bv. opkomende 
gedachten die interfereren met verder werken,… of externe prikkels zoals, 
bv. omgevingslawaai, visuele prikkels in de onderzoeksruimte,… 

- Frustratietolerantie  
§ bv. volhardend ook wanneer opdrachten moeilijker worden en er niet 

onmiddellijk resultaat is,… 
- Vol zelfvertrouwen vs. faalangstig, … 

 
Bij onderzoek waarbij prestatieniveaus bepaald worden (bv. intelligentieonderzoek, 
schoolvorderingenonderzoek, neuropsychologisch onderzoek,…) is het uiteraard nuttig te 
vermelden of de cliënt tijdens het onderzoek bepaalde medicatie gebruikt, bv. middelen om 
de aandacht en  concentratie te verhogen zoals Rilatine, of middelen die mogelijks een 
omgekeerde werking hebben, zoals neuroleptica, sederende medicatie. 
 
Een psychodiagnostisch verslag dient integratief te zijn. Het mag geen opsomming worden 
van allerlei erg specifieke, anekdotische observaties. Te lange verslagen zijn bovendien 
vermoeiend om lezen. Anderzijds kunnen verslagen ook weer zo kort zijn dat ze te weinig 
informatief zijn.  
Bij het weergeven van relevante observatiegegevens is het vaak wel nuttig om enkele 
specifieke illustraties  te geven om duidelijk te maken wat precies bedoeld wordt, bv. wanneer 
je stelt dat de cliënt erg wijdlopend praat of zich af en toe op een ongewone manier uitdrukt, 
dat een cliënt in zijn gedrag onvoldoende afgestemd is op de vereisten van de situatie,… 
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4. Resultaten van het onderzoek 
 
In een vierde onderdeel van het verslag worden de onderzoeksbevindingen – de 
testresultaten – gerapporteerd en geïnterpreteerd.  
De cijfermatige resultaten kunnen in dit stuk worden verwerkt. Een alternatief is om in dit stuk 
de interpretatie van de bevindingen weer te geven en de cijfermatige resultaten in een tabel 
in bijlage toe te voegen.  
 
Bij de bespreking van de resultaten is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen het 
genuanceerd weergeven van de bevindingen, zonder te vervallen in zeer specifieke 
interpretaties en conclusies enerzijds, en het vervallen in algemeenheden anderzijds. Hierbij 
dient de onderzoeker rekening te houden met de mogelijkheden en de beperkingen van het 
gebruikte psychodiagnostische instrumentarium. We denken hierbij aan betrouwbaarheids- 
en validiteits-gegevens (begripsvaliditeit en criteriumvaliditeit), stabiliteit van resultaten, 
voorspellende waarde van testscores etc.  
 
Het is niet altijd zo dat testresultaten in dezelfde lijn liggen. Soms zullen diverse 
testresultaten elkaar tegenspreken. Zo kan het dat verscheidene subtesten uit 
intelligentieonderzoek die bv. allemaal gelden als een maat voor verbaal begrip, of voor 
visuele informatieverwerking, of verschillende testen die volgehouden aandacht meten, 
uiteenlopende en eventueel tegenstrijdige resultaten opleveren. Dergelijke verschillen 
kunnen uiteraard niet worden weggemoffeld.  Alleen maar vaststellen dat resultaten niet met 
elkaar lijken te sporen brengt weinig bij. Het is aan de onderzoeker om vanuit zijn algemene 
deskundigheid en de kennis van zijn onderzoeksinstrumenten enerzijds en zijn gerichte 
observaties tijdens het onderzoek anderzijds daaruit zo goed mogelijk de juiste conclusies te 
trekken.  Ook hier is het uiteraard niet zinvol te vervallen in te speculatieve hypothesen en 
interpretaties.  
 
De observaties tijdens de afname worden uiteraard meegenomen in de interpretatie van de 
resultaten. Wanneer bv. tijdens het onderzoek vastgesteld werd dat de cliënt voor bepaalde 
opdrachten bijzonder sterk of net heel weinig gemotiveerd was, dat hij bij verbale taken meer 
afgeleid was dan bij opdrachten met materiaal, dat hij vermoeid leek te raken,… dan dient dit 
in de interpretatie te worden verwerkt.  Net zo goed kan worden vermeld dat de resultaten 
als een betrouwbare weergave van iemands capaciteiten kunnen worden beschouwd 
wanneer uit de observaties duidelijk was dat er t.a.v. motivatie en werkhouding geen 
problemen waren.  
 
 

5. Conclusie 
 
Tenslotte volgt een conclusie waarin een samenvatting wordt gegeven van de bevindingen en 
adviezen worden geformuleerd t.a.v. oriëntatie en behandeling. In de verslagen in bijlage zijn 
de adviezen bewust beperkt gehouden omdat gewerkt wordt binnen een breder 
multidisciplinair kader. De uiteindelijke conclusies en adviezen worden geformuleerd in een 
samenvattend verslag dat een bundeling van de bevindingen vanuit de diverse disciplines na 
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onderling overleg tussen de diverse medewerkers. Bevindingen uit andere invalshoeken 
kunnen immers conclusies uit het psychodiagnostisch verslag bevestigen, maar evengoed 
nuanceren. 
 
 
Belangrijke opmerkingen  
 

- Psychodiagnostische verslagen hebben een beperkte geldigheidsduur. Een onderzoek 
is een momentopname en de verslagen betreffen observaties en resultaten die de 
cliënt op dat moment gehaald heeft. Sommige gegevens die in het verslag vermeld 
worden zijn over de tijd stabieler dan andere gegevens. Dit neemt echter niet weg dat 
psychodiagnostische bevindingen niet gebetonneerd zijn. Resultaten van een 
onderzoek van enkele jaren geleden hebben wellicht een deel van hun geldigheid 
verloren. Dit is zeker het geval bij kinderen die nog in volle ontwikkeling zijn. Het is 
belangrijk dit ook in de communicatie met de cliënt duidelijk toe te lichten.  

 

- Wees erg waakzaam voor het vermengen van observatie en interpretatie. Maak een 
duidelijk onderscheid tussen wat je observeert en hoe je dit interpreteert. Geef hierbij 
duidelijk aan dat het om een interpretatie gaat.  
 
Voorbeeld: 
Tom maakt weinig oogcontact en praat erg stil. Wanneer hem vragen gesteld worden, 
antwoordt hij zeer kort. (= observatie) Tom lijkt in deze testsituatie eerder verlegen te 
zijn (= interpretatie) 
 

- Wees eveneens voorzichtig met het mengen van feiten (zoals de testresultaten) en je 
interpretatie ervan. Geef ook hier steeds het onderscheid tussen beiden aan. 
 
Voorbeeld: 
Silke scoort op deze geheugentest significant lager dan leeftijdsgenoten. (= 
feit/resulaat) Deze resultaten kunnen wijzen op een minder goed geheugen. (= 
interpretatie). 
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7.6 WPPSI-III-NL (achtergrond) 
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3de editie – Nederlandstalige bewerking 
 
 

7.6.1 Algemene kenmerken 
De WPPSI-III-NL is de Nederlandstalige bewerking uit 2009 van de Amerikaanse WPPSI-III, die gepubliceerd werd 
in 2002. 
Het is net zoals de WISC-V een individueel af te nemen algemene intelligentietest met een leeftijdbereik van 2 j. 6 
m. tot 7 j. 11 m. Daarmee is er een overlap voor de leeftijdsgroep van 6 j. 0 m. tot 7 j. 11 m. met de WISC-VNL. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen met een verschillende testbatterij voor elke 
leeftijdsgroep:  
- kinderen van 2 j. 6 m. tot 3 j. 11 m. 
- kinderen van 4 j. 0 m. tot 7 j. 11 m. 
Er zijn in totaal 14 subtesten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kernsubtesten, aanvullende subtesten en 
optionele subtesten. 
 
De resultaten kunnen worden samengevat in: 

- totaal IQ 
- verbaal IQ 
- performaal IQ 
- algemene taalindex 
- verwerkingssnelheid (enkel voor de groep 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m.) 

Er zijn aparte normen voor Vlaamse en voor Nederlandse kinderen en er zijn globale normen voor Vlaamse en 
Nederlandse kinderen samen. Bij voorkeur wordt voor Vlaamse kinderen gebruik gemaakt van de Vlaamse 
normgegevens en voor Nederlandse kinderen van de Nederlandse normgegevens.  
 
 

7.6.2 Structuur van de WPPSI-III-NL 

De kernsubtesten worden afgenomen om het verbaal, performaal en totaal IQ te berekenen. 
 
De aanvullende subtesten geven bijkomende informatie over het cognitief functioneren van een kind. Ze kunnen 
ook gebruikt worden ter vervanging van een kernsubtest. Ze worden eveneens afgenomen om aanvullende 
indexscores, met name de algemene taalindex en de verwerkingssnelheidsindex, te berekenen. 
 
De optionele subtesten dienen om de aanvullende indexscore ‘algemene taalindex’ te berekenen bij de hoogste 
leeftijdsgroep (4 j. 0 ml. – 7 j. 11 m.). Ze mogen niet gebruikt worden ter vervanging van een kernsubtest. 
 
Leeftijd 2 j. 6 m. – 3 j. 11 m. 
 

- kernsubtesten receptieve woordenschat → verbaal IQ 
 informatie    
   → totaal IQ 
 blokpatronen →  performaal IQ 
 figuurleggen 
 

- aanvullende subtest plaatjes benoemen 
 (+receptieve woordenschat) → algemene taalindex 
 
  



@AP Hogeschool p 198 / 263 

Leeftijd 4 j. 0 m.  – 7 j. 11 m. 
- kernsubtesten  
 woordenschat 
 informatie → verbaal IQ 
 woordredeneren 
    
 blokpatronen   
 matrix redeneren → performaal IQ        → totaal IQ 
 plaatjes concepten 
 substitutie 
 
- aanvullende subtests  
 symbool zoeken  
 (+ substitutie) → verwerkingssnelheid  
 begrijpen 
 onvolledige tekeningen 
 overeenkomsten 
 figuurleggen 
 
- optionele subtests  
 receptieve woordenschat → algemene taalindex 
   
 plaatjes benoemen  
 
 
 

7.6.3 Inhoud van de subtesten 

 
Blokpatronen 

- performale kernsubtest – volledig leeftijdbereik: 2 j. 6 m. – 7 j. 11 m. 
- twee delen :  deel A : blokjes die wit of rood zijn 

 deel B : blokjes die wit, rood of half wit/half rood zijn 
- géén tijdspremies 
- doet beroep op: 
- verwerken en samenvoegen van abstracte visuele informatie 
- niet verbale conceptformatie 
- visuele perceptie en organisatie 
- simultane informatieverwerking 
- visuomotorische coördinatie 

Informatie 
- verbale kernsubtest - volledig leeftijdbereik: 2 j. 6 m. – 7 j. 11 m. 
- 6 visuele en 27 verbale opgaven 
- geldt als een goede maat voor crystallized intelligence 
- doet beroep op: 
- langetermijngeheugen 
- auditieve waarneming en begrip 
- verbale expressieve vaardigheden 

 
Matrix redeneren 

- performale kernsubtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 29 opgaven, die in vier groepen te onderscheiden zijn: aanvullen van patronen, classificeren, analoog 

redeneren, serieel redeneren 
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- deze subtest lijkt sterkt op de RAVEN tests: Coloured progressive matrices en standard progressive 
matrices 

- geldt als een goede maat  voor fluid intelligence 
- doet beroep op: 
- visuele informatieverwerking 
- abstracte denkprocessen 

 

Woordenschat 
- verbale kernsubtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 5 visuele opgaven: benoemen van plaatjes  
- 20 verbale opgaven: omschrijven van woorden 
- doet beroep op: 
- verbaal expressieve vaardigheden 
- leercapaciteit 
- langetermijngeheugen 
- taalontwikkeling 
- auditieve waarneming en begrip 
- verbale conceptualisatie 
- abstract denken 

 
Plaatjes concepten 

- performale kernsubtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 28 opgaven : het kind krijgt twee of drie rijen plaatjes te zien. Uit elke rij moet het één plaatje kiezen dat 

eenzelfde gemeenschappelijk kenmerk bevat met de andere gekozen plaatjes. 
- doet beroep op: 
- abstract categoriaal redeneren 

 
Symbool zoeken 

- aanvullende performale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- vereenvoudigde versie van de analoge WISC-III subtest  
- het kind krijgt een aantal stimuli te zien en moet beoordelen of de vooraf gedefinieerde doelstimulus 

ertussen zit.  
- doet beroep op : 
- kortetermijngeheugen 
- visuomotorische coördinatie 
- cognitieve flexibiliteit 
- visuele discriminatie 
- concentratie 

 
Woord redeneren 

- verbale kernsubtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 28 opgaven: het kind krijgt een aantal hints en moet op basis daarvan bedenken welk woord bedoeld 

wordt 
- doet beroep op: 
- verbaal begrip 
- analogieën 
- redeneervermogen 
- verbale abstractie 
- integratie van informatie 

 
Substitutie 

- performale kernsubtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
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- is sterk gelijkend op de WISC-III subtest substitutie A (voor 6 en 7 jarigen), met aangepaste instructies 
voor jongere kinderen 

- doet  beroep op: 
- kortetermijngeheugen 
- leervermogen 
- visuele perceptie 
- visuomotorische coördinatie  
- visuele scanning  
- cognitieve flexibiliteit 
- aandacht en motivatie 

Begrijpen 

- aanvullende verbale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 20 die het kind moet beantwoorden op basis van kennis en begrip van algemene principes en sociale 

situaties 
- doet beroep op: 
- verbaal redeneren en conceptualiseren 
- verbaal begrip en expressie 
- algemene kennis over conventionele normen t.a.v. gedrag 
- sociaal inschattingsvermogen 
- gezond verstand 
- evaluatie gebruik van vroegere ervaringen 

 
Onvolledige tekeningen 

- aanvullende performale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 32 opgaven: het kind moet per tekening aanduiden of benoemen welk element ontbreekt 
- geldt als een non-verbale tegenhanger van de subtest ‘informatie’ 
- doet een beroep op: 
- visuele perceptie en organisatie 
- concentratie 
- visuele herkenning van essentiële kenmerken van objecten 

 
Overeenkomsten 

- aanvullende verbale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 23 opgaven: het kind krijgt onvolledige zinnen te horen met een verwijzing naar twee concepten met een 

gemeenschappelijke eigenschap. Het kind moet de zinnen afmaken.  
- doet beroep op: 
- verbaal redeneren 
- conceptformatie 
- auditief begrip 
- geheugen 
- vermogen om onderscheid te maken tussen relevante en niet relevante kenmerken 
- verbale expressie 

 
Receptieve woordenschat 

- verbale kernsubtest voor kinderen van 2 j. 6 m. – 3 j. 11 m. 
- aanvullende verbale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 38 opgaven: het kind krijgt telkens 4 plaatjes te zien en moet het plaatje aanwijzen dat het beste past bij 

het woord dat de proefleider zegt. 
- cf. gelijkaardige opdrachten uit de CELF-4-NL (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) en de 

Peabody PVT (Picture Vocabulary Test). 
- doet een beroep op: 
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- auditief begrip 
- auditieve en visuele discriminatie 
- auditief geheugen 
- auditieve verwerking en integratie van visuele en auditieve input 
- werkgeheugen en fonologisch geheugen 

Figuurleggen 
- performale kernsubtest voor kinderen van 2 j. 6 m. – 3 j. 11 m. 
- aanvullende performale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 14 opdrachten : maken van puzzels binnen een tijdslimiet. Er zijn geen tijdspremies.  
- doet een beroep op:  
- visuo-perceptuele organisatie 
- integratie en samenvoegen van deel-geheelrelaties  
- nov-verbaal redeneren  
- trial-and-error-leren 
- spatiële vaardigheden 
- visuomotorische coördinatie 
- cognitieve flexibiliteit en volharding 

 
Plaatjes benoemen 

- aanvullende verbale subtest voor kinderen van 2 j. 6 m. – 3 j. 11 m. 
- optionele verbale subtest voor kinderen van 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 30 opgaven: het kind moet plaatjes benoemen 
- vergelijkbaar met een subtest uit de CELF-4-NL 
- doet beroep op:  
- verbale expressie 
- langetermijngeheugen 

 
 

7.6.4 Psychometrische kenmerken 

 
Normering 

- genormeerd op 1672 kinderen: 1148 Nederlandse en 524 Vlaamse kinderen, met ongeveer evenveel 
jongens als meisjes 

 
Betrouwbaarheid 

- goede betrouwbaarheid voor het totaal IQ voor de hele Vlaamse leeftijdsgroep : 0.91 voor jongere 
kinderen - 0.94 voor oudere kinderen 

- goede betrouwbaarheid voor het verbale IQ voor de hele Vlaamse leeftijdsgroep: 0.90 voor jongere 
kinderen – 0.92 voor oudere kinderen 

- matige betrouwbaarheid voor het performale IQ : 0.88 voor oudere kinderen – 0.80 voor jongere 
kinderen 

- matige tot goede betrouwbaarheid voor de Algemene taalindex : 0.89 voor oudere kinderen en 0.89 voor 
jongere kinderen 

- op subtestniveau situeren de betrouwbaarheidscijfers zich tussen 0.76 en 0.87, met uitzondering van 
figuurleggen (0.67), symboolzoeken (0.67) en substitutie (0.73). Binnen de onderscheiden 
leeftijdsgroepen zijn er echter relatief grote verschillen. 

 
 
Validiteit 

- zowel exploratieve als confirmatieve factoranalyse bevestigen het twee- factorenmodel voor de jongste 
leeftijdsgroep, m.n. verbaal vs. performaal. Voor de oudste leeftijdsgroep wordt het driefactorenmodel 
bevestigd; m.n. verbaal, performaal en verwerkingssnelheid.  
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- goede correlatie (0.79) tussen TIQ van WPPSI-III-NL en WISC-III-NL voor de groep van 6 j. 0 m. en 7 j. 11 
m. 

- goede correlatie (0.74) tussen TIQ van WPPSI-III-NL en de WNV-NL voor de groep van 4 j. 0 m. en 7 j. 11 
m. 

 
 

7.6.5 Cotan-beoordeling (2010) 

 
- uitgangspunten van de testconstructie  goed 
- kwaliteit van het testmateriaal   goed 
- kwaliteit van de handleiding   goed 
- Normen      voldoende 
- Betrouwbaarheid     voldoende 
- Begripsvaliditeit     goed 
- criteriumvaliditeit     voldoende 

 
 

7.6.6 Opmerking: WPPSI-IV 

In 2012 verscheen de recentste Amerikaanse versie  (WPPSI-IV) die structureel anders opgebouwd is. Meer in lijn 
met het CHC-intelligentiestructuurmodel wordt het onderscheid tussen verbaal IQ en performaal IQ niet langer 
weerhouden. De structuur van de WPPSI-IV is sterk analoog aan de structuur van de WISC-V.  
Naast een totaal IQ worden vijf indexscores berekend:  

- verbaal begrip (verbal comprehension) 
- visuospatiële vaardigheden (visuospatial) 
- vloeiend redeneren (fluid reasoning) 
- werkgeheugen (working memory) 
- verwerkingssnelheid (processing speed) 

Daarnaast worden drie aanvullende indexschalen toegevoegd: 
- verworven verbale kennis (verbal acquisition index) 
- nonverbale index (nonverbal index) 
- algemene vaardigheid (general ability index) 
- cognitieve doeltreffendheid (cognitive proficiency index) 

 
We geven hieronder het schematische overzicht. 
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Vanaf 2021 is de WPPSI-IV beschikbaar/ Vanaf dit moment geniet het de voorkeur om de WPPSI-IV af te nemen 
in plaats van de WPPSI-III. In de praktijk is er echter een overgangsperiode waarin beide testen afgenomen 
kunnen worden.  
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7.7 WNV-NL (achtergrond) 
Wechsler Nonverbal Scale Of Ability – Nederlandstalige editie 
 
 

7.7.1 Algemene kenmerken 

 
De WNV-NL is de Nederlandstalige versie  uit 2008 van de Amerikaanse WNV, uitgegeven in 2006. 
Het is een individuele, non-verbale intelligentietest bedoeld om de algemene intelligentie te meten bij 
proefpersonen bij wie het testen langs verbale weg omwille van allerlei beperkingen niet goed mogelijk is. 
De WNV-NL heeft een leeftijdsbereik van 4 j. 0 m. tot 21 j. 11 m. 
De WNV bestaat uit 6 subtesten, opgedeeld in twee batterijen voor twee verschillende leeftijdsgroepen: 

- 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
- 8 j. 0 m. – 21 j. 11 m. 

De resultaten worden samengevat in een totale schaalscore (gemiddelde 100, standaarddeviatie 15) en 
subtestscores (T-scores: gemiddelde 50, SD 10). 
De WNV-NL werd genormeerd op 1721 proefpersonen uit Vlaanderen en Nederland. Er zijn gezamenlijke normen 
voor de totale normeringsgroep (Vlaanderen en Nederland samen). 
     
 

7.7.2 Structuur van de WNV-NL 

 
De WNV-NL kan in een volledige versie met vier subtesten of in een verkorte versie met twee subtesten worden 
afgenomen. 

versie  voor 4 j. 0 m. – 7 j. 11 m. 
 
     batterij van 4 subtesten  batterij van 2 subtesten 
Subtesten :  matrix redeneren   x    x 
  substitutie   x 
  figuurleggen   x 
  herkennen   x    x 

 
versie voor 8 j. 0 m. – 21 j. 11 m. 
 
subtesten : matrix redeneren   x    x 
  substitutie   x 
  ruimtelijke oriëntatie  x    x 
  plaatjes ordenen   x 
 
 
 

7.7.3 Inhoud van de subtesten 

 
Matrix redeneren 

- proefpersoon krijgt een onvolledige matrix van figuren te zien en kiest het ontbrekende onderdeel uit 4 
of 5 mogelijkheden.  

- doet beroep op: 
- perceptueel redeneren 
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- simultane informatieverwerking 
 
Substitutie 

- de subtest is ontleend aan de WISC-IV en lijkt sterk op substitutie uit de WISC-V en de WAIS-IV 
- symbolen moeten zo snel mogelijk gekopieerd worden die een combinatie vormen met eenvoudige 

geometrische figuren of cijfers. 
- doet beroep op : 

- verwerkingssnelheid   
- grafomotorische snelheid 

 
Figuurleggen 

- een aantal puzzels, de meeste ontleend aan de WPPSI-III, één aan de WISC-III en één nieuw item 
- doet beroep op:  

- perceptuele organisatie 
- redeneren met relaties tussen delen en geheel 

Herkennen 
- de proefpersoon krijgt gedurende drie seconden een geometrisch patroon te zien en moet dit herkennen 

tussen vier of vijf mogelijkheden 
- deze subtest werd specifiek ontwikkeld voor de WNV 
- doet beroep op  

- kortetermijngeheugen 
 
Ruimtelijke oriëntatie 

- subtest overgenomen uit de WMS-III (Wechsler Memory Scale, 1997) 
- de testleider tikt een aantal blokken aan in een bepaalde volgorde. De proefpersoon moet dit herhalen 

in dezelfde volgorde (ruimtelijke oriëntatie-voorwaarts) of in de omgekeerde volgorde (ruimtelijke 
oriëntatie- achterwaarts). 

- doet beroep op : 
- kortetermijngeheugen voor visueel-ruimtelijke stimuli 
- werkgeheugen voor visueel-ruimtelijke stimuli 

 
Plaatjes ordenen 

- plaatjes moeten in de juiste volgorde gelegd worden zodat ze een logisch verhaaltje vormen 
- items zijn voor een deel ontleend aan de WAIS-III en aan de WISC-IV 
- doet beroep op: 

- perceptuele organisatie 
 
 

7.7.4 Psychometrische kenmerken 

 
Betrouwbaarheid 

- voldoende betrouwbaarheid voor de totaalscore op basis van 4 subtesten (0.87) 
- net voldoende betrouwbaar voor de totaalscore op basis van 2 subtesten  (0.81), voor leeftijden vanaf 10 

jaar 
- betrouwbaarheidscores op subtestniveau zijn overwegend zwak (onvoldoende) tot voldoende, sterk 

afhankelijk van de leeftijd 
- matrix redeneren :   alle groepen onder 13 jaar, 0.62 - 0.79 

alle groepen vanaf 13 jaar  0.83 - 0.88 
- substitutie:    onder de 12 jaar 0.82 – 0.92 

boven de 12 jaar 0.43 – 0.78 
- figuurleggen:  0.59 - 0.72 
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- herkennen:   0.50 - 0.73 
- ruimtelijke oriëntatie : 0.73 - 0.82 
- plaatjes ordenen:  0.60 - 0.78 

 
 
Validiteit 
 
- correlatieanalyse:  

- behoorlijk verband tussen korte en lange versie (één versus twee subtesten) 
- alle subtesten vertonen een significante positieve correlatie 

- factoranalyse : 
- uit confirmatieve factoranalyse blijkt dat alle subtesten behoorlijk scoren op de g-factor 

(communaliteit) en tegelijk iets unieks meet (specificiteit) 
- uit exploratieve factoranalyse blijkt dat een éénfactormodel een behoorlijk deel van de variantie 

verklaart, maar dat een tweefactorenmodel een betere dekking geeft: matrix redeneren en 
figuurleggen versus substitutie en herkennen (jongste leeftijdsgroep) en matrix redeneren en 
plaatjes ordenen versus substitutie en ruimtelijke oriëntatie. 

- samenhang met andere meetinstrumenten: 
- WISC-III: sterkste samenhang met TIQ en VIQ 
- WAIS-III: sterkste samenhang met PIQ, POI en TIQ   

 
7.7.5 Cotan- beoordeling (2009) 

 
- uitgangspunten van de testconstructie  goed 
- kwaliteit van het testmateriaal   goed 
- kwaliteit van de handleiding   goed 
- Normen      goed 
- Betrouwbaarheid     voldoende 
- Begripsvaliditeit     goed 
- criteriumvaliditeit    voldoende 
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8 BIJLAGEN 

 
8.1  Oefencasussen WISC-V 

 
8.1.1 Casus 1 WISC : Mil 

 
 
afnamedatum:  14.03.2018 
geboortedatum: 27.02.2003 
leeftijd:   …. jaar ……. maand ……… dagen 
 
 
1. BLOKPATRONEN 

item tijd patroon 
correct 

aantal 
correcte 
blokken 

score 

1 P1   P2 ja       neen  0         1        2 
2 P1  8” P2 ja       neen  0         1        2 
3 P1  3” P2 ja       neen  0         1        2 
4 5” ja       neen  0                   4 
5 8” ja       neen  0                   4 
6 15” ja       neen  0                   4 
7 7” ja       neen  0                   4 
8 7” ja       neen  0                   4 
9 52” ja       neen  0                   4 

10 39” ja       neen  0   4   5   6   7 
11 3’30” ja       neen 6 0   4   5   6   7 
12 Geeft op ja       neen 0 0   4   5   6   7 
13 ---- ja       neen  0   4   5   6   7 

 BPz  BPd ruwe score 
    Schaalscore 

* in vet staat het gegeven antwoord 
 
 
2. OVEREENKOMSTEN 

item antwoord score 
1 (melk – water) 0     1     2 
2 (trui – broek) 0     1     2 
3 (druif – appel) 0     1     2 
4 (vlinder –wesp) 0     1     2 
5 (bal – pop) 0     1     2 
6 (broer – zus) 0     1     2 
7 (vrachtwagen – trein) 0     1     2 
8 (zuur – zout) het zijn smaken 0     1     2 
9 (boos – blij) het zijn gevoelens 0     1     2 
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10 (optellen – aanvullen) ge doet er altijd iets bij (DV) er komt iets bij waardoor het 
eindresultaat iets anders wordt. 

0     1     2 

11 (knie – enkel) lichaamsdelen (DV) lichaamsdelen die aan het onderste deel van je 
lichaam zitten. 

0     1     2 

12 (overstroming – hittegolf) natuurrampen, allebei rampen 0     1     2 
13 (rivier – berg)  aardrijkskundige zaken (DV) natuurkundige of aardrijkskundige 

creaties. 
0     1     2 

14 (snel – sterk)  allebei handige dingen… allebei handig (DV) start met de letter ‘s’ (DV) 
----  

0     1     2 

15 (eisen –verzoeken)  allebei om iets te vragen… een beetje tegenovergesteld, dat is 
het moeilijke eraan… het enige wat ik weet: dat je allebei iets vraagt. 

0     1     2 

16 (ijs – stoom)  het zijn allebei toestanden van water… aggregatietoestanden van water 0     1     2 
17 (wraak – vergeving)  ge kunt zeggen: ‘ik  vergeef u!’ of ‘ik neem wraak!’  Een spiritueel, 

religieus gevoel (DV) ---- 
0     1     2 

18 (licht – geluid)  kunnen allebei heel snel verspreiden in een ruimte (DV) allebei met 
golven 

0     1     2 

19 (schaduw – vingerafdruk)  allebei wat een mens heeft (DV) wat politie kan zien. Ik kan 
vandaag niet op mijn woorden komen….  Politiewerk: vingerafdrukken of een getuige 
die een schaduw gezien heeft. 

0     1     2 

20 (proberen – helpen)  je gebruikt het allebei in dezelfde zin: je zegt: ‘ik probeer je te 
helpen!’ 

0     1     2 

21 (toestaan – verhinderen) het is iets wat mensen doen: iets toestaan of verhinderen 
(DV) ---- 

0     1     2 

22 (ruimte – tijd) zeer gecompliceerde zaken… (DV) die vaak bij elkaar staan… Dat heb ik 
van Pokémon! 

0     1     2 

23 (realiteit – droom)  Het kan allebei in je hoofd voorkomen 0     1     2 
totaal ruwe score 
 

 

Schaalscore 
 

 

 
3. MATRIX REDENEREN 

item juist Antw. score  item juist antw score  item juist antw score 
1 3  0      1  11 1 1 0      1  23 5 5 0      1 
2 4  0      1  12 2 2 0      1  24 2 2 0      1 
3 4  0      1  13 4 4 0      1  25 1 2 0      1 
4 3  0      1  14 1 1 0      1  26 3 2 0      1 
5 5  0      1  15 5 5 0      1  27 3 3 0      1 
6 2  0      1  16 2 2 0      1  28 4 4 0      1 
7 2  0      1  17 3 3 0      1  29 3 4 0      1 
8 1  0      1  18 2 2 0      1  30 1 4 0      1 
9 5 5 0      1  19 1 1 0      1  31 5 3 0      1 

10 5 5 0      1  20 5 5 0      1  32 4 3 0      1 
     21 3 3 0      1     
     22 4 4 0      1     
          ruwe score  
          Schaalscore  
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4. CIJFERREEKSEN 
VOORWAARTS 

Item reeks antwoord reeks- 
score 

itemscore 

1 2 9 2 9    0     1  0    1     2 
5 4 5 4     0     1 

2 3 9 6 3 9 6    0     1  0    1     2 
6 5 2 6 5 2    0     1 

3 5 4 1 7 5 4 1 7    0     1  0    1     2 
9 1 6 8 9 1 6 8    0     1 

4 8 2 1 9 6  8 2 1 9 6    0     1  0    1     2 
7 2 3 4 8 7 2 3 4 8    0     1 

5 5 7 3 6 4 8 5 7 3 6 4 8    0     1  0    1     2 
3 8 4 1 7 5 3 8 4 1 7 5    0     1 

6 2 1 8 9 4 3 6 2 1 8 9 4 3 6    0     1  0    1     2 
7 8 5 2 1 6 3 7 8 5 2 1 3 6     0     1 

7 1 8 4 2 7 5 3 6 1 8 2 4 7 5 ----    0     1  0    1     2 
2 5 9 6 3 1 4 8 2 5 9 6 1 4 ----    0     1 

8 7 2 6 1 9 4 8 3 5     0     1  0    1     2 
4 3 8 9 1 7 5 6 2     0     1 

9 6 2 5 3 1 9 8 5 4 7     0     1  0    1     2 
9 4 3 8 7 5 2 9 6 1      0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks voorwaarts  

 
CIJFERREEKSEN ACHTERWAARTS 

Item correct antwoord Antwoord reeks- 
score 

itemscore 

1 1 2  1 2    0     1  0    1     2 
3 1  3 1    0     1 

2 9 3  9 3     0     1  0    1     2 
5 8  5 8    0     1 

3 6 3 2 6 3 2    0     1  0    1     2 
1 4 5 1 4 5    0     1 

4 8 5 4  8 5 4    0     1  0    1     2 
5 7 2 5 7 2    0     1 

5 2 5 4 7 2 5 4 7    0     1  0    1     2 
6 8 3 9 6 8 3 9    0     1 

6 4 9 8 1 2 4 9 8 1 2    0     1  0    1     2 
7 8 3 6 5 7 8 3 6 5    0     1 

7 8 5 7 4 6 1 8 5 7 4 3 1    0     1  0    1     2 
1 9 2 8 3 6 1 9 2 8 ---    0     1 

8 6 3 4 2 5 1 8     0     1  0    1     2 
1 8 2 9 6 3 4     0     1 
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9 2 8 6 4 9 7 1 3     0     1  0    1     2 
7 4 2 3 6 1 8 9     0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks achterwaarts  

CIJFERREEKSEN SORTEREN 
Item correct antwoord antwoord reeks- 

score 
itemscore 

1 1 4  1 4    0     1  0    1     2 
2 3  2 3    0     1 

2 2 5 7  2 5 7    0     1  0    1     2 
1 6 8 1 6 8    0     1 

3 1 5 7 8 1 5 7 8    0     1  0    1     2 
2 3 4 9 2 3 4 9    0     1 

4 1 2 5 6 8 1 2 5 6 8    0     1  0    1     2 
2 4 6 7 8 2 4 6 7 8    0     1 

5 1 3 3 5 6 1 3 3 5 6    0     1  0    1     2 
4 4 6 9 9 4 4 6 9 9    0     1 

6 2 3 5 5 7 8 2 3 5 5 7 8    0     1  0    1     2 
1 3 4 6 7 8 1 3 4 6 7 8    0     1 

7 2 5 5 6 6 7 8 2 5 5 6 6 7 8    0     1  0    1     2 
1 1 3 5 5 7 8  1 1 3 5 5 7 8     0     1 

8 1 2 3 6 6 7 8 8 1 2 3 6 6 7 8 8    0     1  0    1     2 
1 4 4 4 5 7 8 8 1 4 4 4 5 7 8 8    0     1 

9 2 2 4 5 5 7 7 7 8 2 2 4 5 5 7 7 7 8    0     1  0    1     2 
1 2 3 3 6 6 8 9 9 1 2 3 6 8 9 9    0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks sorteren  
totaal ruwe score cijferreeksen  

totaal cijferreeksen – schaalscore  

 

5.  SYMBOOL SUBSTITUTIE CODEREN 
leeftijd Benodigde tijd Ruwe score  schaalscore 
6-7 jaar    
8-16 jaar 120” 63  
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6. WOORDENSCHAT 
item antwoord score 

1 (bloem)  0            1     
2 (zon) 0            1      
3 (emmer) 0            1      
4 (peer) 0            1      
5 (zeep)  zeep is een product waarmee je bepaalde lichaamsdelen wast 0     1     2 
6 (muis)  een knaagdier dat meestal kleine gaten maakt om naar hun hol te gaan 0     1     2 
7 (groeien) als je fysiek groter wordt, langer wordt, of mentaal sterker wordt 0     1     2 
8 (piloot) een piloot is iemand die een voertuig bestuurt, meestal een vliegtuig 

of een helicopter, maar ook een formule 1 –piloot 
0     1     2 

9 (keuken) een keuken is waar je gerechten klaarmaakt 0     1     2 
10 (trui) een trui is iets wat je draagt voor het warmer te hebben (DV) je draagt 

het rond je torso (DV) gemaakt van wol. 
0     1     2 

11 (sport) een sport is een activiteit waarbij je veel beweging gebruikt en je 
bepaalde dingen mee traint zoals hand-oogcoördinatie 

0     1     2 

12 (eiland) een eiland is zoals een stuk land ergens in de zee 0     1     2 
13 (gehoorzamen) gehoorzamen: dat je luistert naar uw baas of uw ouders 0     1     2 
14 (weigeren) als iemand u iets vraagt, dat je zegt dat je dat niet wil of gaat doen 0     1     2 
15 (precies) precies is perfect, alles ‘te goei’ gedaan. Dat alles gedaan is zoals het 

zou moeten 
0     1     2 

16 (antiek) antiek: spullen dat heel oud zijn en vaak ook waardevol 0     1     2 
17 (plaag) plagen kunnen ziektes zijn of plagen van dieren: dat er gewoon heel 

veel van iets aanwezig is (DV) ---- 
0     1     2 

18 (onderwijzen) mensen dingen bijleren (DV) vaak ook in een school 0     1     2 
19 (figuurlijk) hettegenovergestelde van letterlijk ; als je iets figuurlijk zegt, dat je 

het dan niet echt meent, vaak ook een uitdrukking,…(zoekt nog een woord, 
komt niet). 

0     1     2 

20 (absorberen)  iets opnemen, zoals een spons water absorbeert 0     1     2 
21 (transparant) transparant is doorzichtig, denk ik (aarzelend) 0     1     2 
22 (gedateerd) dat er een datum op staat. Da’s precies een toets Nederlands! 0     1     2 
23 (remedie) een oplossing, een remedie voor een ziekte of zo. 0     1     2 
24 (wispelturig) dat je vaak twijfelt 0     1     2 
25 (unaniem) dat iedereen hetzelfde heeft gekozen. Iemand heeft een moord 

gepleegd en de jury moet beslissen. Dat iedereen ofwel schuldig zegt, ofwel 
onschuldig zegt (DV) ---- 

0     1     2 

26 (urgent)  dringend (DV) --- 0     1     2 
27 (sober) helder, niet dronken, niet high, niet onder invloed van drugs (DV) of 

‘natuurlijk’, niets bijgevoegd van producten 
0     1     2 

28 (minutieus)  ik weet het niet 0     1     2 
29 (amendement) ik weet het niet 0     1     2 

totaal ruwe score  

schaalscore  
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7. GEWICHTEN 

Item Tijds-
limiet 

tijd juist antwoord score  Item Tijds-
limiet 

tijd juist antwoord score 

1 20”  3  0    1  17 20” 6” 5 5 0    1 
2 20”  1  0    1  18 20” 5” 2 2 0    1 
3 20”  4  0    1  19 30” 3” 3 3 0    1 
4 20” 1” 5 5 0    1  20 30” 6” 4 4 0    1 
5 20” 3” 3 3 0    1  21 30” 10” 4 4 0    1 
6 20” 1” 3 3 0    1  22 30” 5” 2 2 0    1 
7 20” 1” 4 4 0    1  23 30” 8” 1 1 0    1 
8 20” 1” 4 4 0    1  24 30” 7” 5 5 0    1 
9 20” 2” 1 1 0    1  25 30” 12” 2 3 0    1 

10 20” 1” 3 3 0    1  26 30” 17” 1   3    1 0    1 
11 20” 2” 4 4 0    1  27 30” 18” 5 5 0    1 
12 20” 2” 5 5 0    1  28 30” 22” 3 3 0    1 
13 20” 3” 2 2 0    1  29 30” 22” 5 5 0    1 
14 20” 3” 2 2 0    1  30 30” 14” 1 3 0    1 
15 20” 4” 3 3 0    1  31 30” 22” 4 4 0    1 
16 20” 7” 1 1 0    1  32 30” 47” 1 5 0    1 

       33 30” 52” 4 1 0    1 
       34 30” 37" 5 5 0    1 
       totaal ruwe score  

       schaalscore  

8. FIGUUR SAMENSTELLEN 
Tijdslimiet 30” 

item tijd juist Ant score  item tijd juist Ant score  item tijd juist Ant score 

1  23
5 

 0   1  10 6” 34
5 

34
5 

0   1  21 13” 25
6 

25
6 

0   1 

2  24
5 

 0   1  11 7” 25
6 

25
6 

0   1  22 45” 13
4 

23
5 

0   1 

3  23
4 

 0   1  12 8” 13
6 

13
6 

0   1  23 67” 24
6 

24
6 

0   1 

4  13
5 

 0   1  13 7” 34
6 

34
6 

0   1  24 30” 35
6 

35
6 

0   1 

5  14
5 

 0   1  14 12
” 

23
5 

23
5 

0   1  25 43” 23
6 

23
6 

0   1 

6  12
6 

 0   1  15 9” 23
4 

23
4 

0   1  26 29” 14
5 

14
5 

0   1 

7  24
5 

 0   1  16 10
” 

13
5 

13
5 

0   1  27 29” 14
6 

14
6 

0   1 

8 5” 35
6 

35
6 

0   1  17 12
” 

14
6 

14
6 

0   1  28 66” 12
4 

15
6 

0   1 
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9 4” 12
5 

12
5 

0   1  18 7” 12
4 

12
4 

0   1  29 36” 13
6 

13
5 

0   1 

      19 5” 34
6 

34
6 

0   1    

      20 16
” 

12
5 

12
5 

0   1    

            totaal ruwe score  

            schaalscore  

 
9. PLAATJESREEKSEN 

item juist antwoord score  item juist antwoord score 
1 1  0  1  14 1 3 5 6 1 3 5 6 0   1   2 
2 3  0   1  15 2 3 6 4 2 3 6 4 0   1   2 
3 5  0   1  16 7 2 4 6 7 2 4 6 0   1   2 
4 3 4 3 4 0   1   2  17 7 4 2 1 7 4 2 1 0   1   2 
5 2 1 2 1 0   1   2  18 3 2 9 8 3 2 9 8 0   1   2 
6 1 5 1 5 0   1   2  19 4 7 1 9 4 7 1 9 0   1   2 
7 6 2 6 2 0   1   2  20 5 6 8 2 1 5 6 8 2 1 0   1   2 
8 1 2 5 1 2 5 0   1   2  21 5 7 2 3 8 5 7 2 3 8 0   1   2 
9 2 5 4 2 5 4 0   1   2  22 6 2 9 8 4 6 2 9 8 5 0   1   2 

10 4 6 3 4 6 3 0   1   2  23 1 3 6 8 11 5 1 3 8 11 5 0   1   2 
11 1 6 5 1 6 5 0   1   2  24 12 2 8 9 10 4 12 2 8 9 10 4 0   1   2 
12 6 3 2 6 3 2 0   1   2  25 8 2 12 7 3 5 10 1 2 8 2 7 3 5 6 0   1   2 
13 2 8 3 2 8 3 0   1   2  26 7 1 11 3 6 4 9 

2 
7 11 2 3 --- 0   1   2 

     Totaal ruwe score  

     schaalscore  

 
10. SYMBOOL ZOEKEN 

leeftijd benodigde 
tijd 

aantal 
correct 

aantal 
fout 

ruwe 
score 

tijdsbonus 
120” 

tijdsbonus 
111”-
119” 

tijdsbonus 
≤110” 

6-7 jaar     40 41 42 
8-16 
jaar 

120” 35 0  

schaalscore  

 
 
11. CIJFERS EN LETTERS NAZEGGEN 

item Correct 1 Correct 2 antwoord score 
1 3  A  3  A 0      1  

 1  C  1  C 0      1 
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 4  B  4  B 0      1 
2 5  E  5  E 0      1 

 4  C  4  C 0      1 
 1  D  1  D 0      1 

3 2  3  A A  2  3 2  3  A 0      1 
 1  4  C C  1  4 1  4  C 0      1 
 5  B F B  F  5 5  B F 0      1 

4 9  U  Z U  Z  9 9  U  Z 0      1 
 2  8  D D  8  2 2  8  D 0      1 
 5  C  Q C  Q  5 5  C  Q 0      1 

5 3  9  H H  3  9 3  9  H 0      1 
 6  F  J F   J  6 6  F  J 0      1 
 5  8  E E  5  8 5  8  E 0      1 

6 1  4  J  Z J  Z  1  4 1  4  J  Z 0      1 
 8  9  P  T  P  T  8  9 8  9  P  T  0      1 
 2  5  A  G A  G  2  5 2  5  A  G 0      1 

7 1  7  G  U  X G  U  X  1  7 1  7  G  U  X 0      1 
 2  7  8  Q  V Q  V  2  7  8 2  7  8  Q  V 0      1 
 3  6  H  K  S H  K  S  3  6 3  6  H  K  S 0      1 

8 1  4  9  E  F  H E  F  H  1  4  9 1  4  9  E  F  H 0      1 
 2  5  6  F  J  P  F  J  P  2  5  6 2  5  6  F  J  P  0      1 
 3  6  7 B  Q  IJ B  Q  IJ  3  6  7   3  6  7 B  Q  IJ 0      1 

9 1  2  4  G  K  S  IJ G  K  S  IJ  1  2  4 1 2 4 ---- 0      1 
 1  6  7  8  K  S  T K  S  T  1  6  7  8 1 6 7 8 --- 0      1 
 2  6  8  F  J  U  V F  J  U  V  2  6  8 2  6  8  F  J  U  V 0      1 

10 1  4  5  9  B  G  H  X B  G  H  X  1  4  5  9 1 2 4 5 B H --- 0      1 
 2  4  6  9  A  W  X  Z A  W  X  Z  2  4  6  9 2  4  6  9  A  W  X  Z 0      1 
 1  2  4  7  K  P  W  IJ K  P  W  IJ  1  2  4  7 1 2 4 7 K P W --- 0      1 

totaal ruwe score  

schaalscore  

Langste reeks CLN (LCLN)  

 
12. FIGUUR ZOEKEN 

item benodigde tijd aantal correct aantal fout itemscore 
1 (willekeurig) 45” 47 0  
2 (gestructureerd) 45” 42 0  
totaal ruwe score  

schaalscore  
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13. BEGRIJPEN 
Item 
 

antwoord Score 

1 (waarom poetsen mensen hun tanden?) 

 
0    1    2 

2 (waarom moeten mensen groente eten?) 

 
0    1    2 

3 (waarom zitten er gordels in auto’s?) 

Voor uw veiligheid: voor u tegen te houden als er een botsing gebeurt. 
 

0    1    2 

4 (wat moet je doen als je vuur en rook uit het huis van de buren ziet komen?) 

De brandweer bellen en naar hun huis gaan om te horen of er nog iemand 
binnen is: horen roepen, schreeuwen of zien. 

0    1    2 

5 (waarom mag je je gsm tijdens sommige lessen niet gebruiken?) 

Omdat als je dat wel gebruikt, dan let je niet op en geven de leerkrachten les 
voor niks. 

0    1    2 

6 (waarom gebruiken we agenda’s?) 

Om dingen te kunnen afspreken en dat gemakkelijk te kunnen bijhouden ; dat 
we dat niet allemaal in ons hoofd moeten bijhouden. 

0    1    2 

7 (waarom is het goed voor kinderen om klusjes te doen?) 

Dan krijgen ze discipline en voelen ze aan wat het is als ze later moeten gaan 
werken.  

0    1    2 

8 (waarom is het belangrijk dat je je huiswerk maakt?) 

Omdat de leerkracht dat kan vragen om dat de volgende keer af te geven. 
Omdat je dan dingen leert. De dingen die je geleerd hebt kan je dan toepassen. 

0    1    2 

9 (waarom gebruiken we paswoorden (wachtwoorden)?) 

Voor een account veilig te houden. Dat is iets privé. Voor iets privé veilig te 
houden. (DV) --- 

0    1    2 

10 (waarom is het slecht om af te kijken tijdens een proefwerk of test?) 

Als de leerkracht dat ziet kan je een nul krijgen. Het is gewoon dom want je 
leert er niets uit. (DV) --- 

0    1    2 

11 (waarom is het belangrijk dat mensen de waarheid vertellen?) 

Als je teveel leugens vertelt kan je in een neerwaartse spiraal terecht komen. 
(DV) Als je met iemand een relatie hebt en je liegt tegen je partner, dan kan 
die het uit maken, scheiden,… en sommige mensen geraken aan de drank dan. 

0    1    2 

12 (waarom is het niet netjes om over jezelf op te scheppen/te stoefen?) 

Omdat als je tegen iemand ligt te stoefen die niet erg arm is maar ook niet rijk 
is, dat kan kwetsend overkomen. (DV) ---- 

0    1    2 

13 (waarom moet je je aan afspraken met anderen houden?) 

Als je afspraken niet naleeft is dat ambetant voor die andere personen 
 (DV) ---- 

0    1    2 

14 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: ‘leraren zetten de deur open, maar het is aan de leerling om binnen te 
gaan’?) 

Dat mensen u de kans geven om iets bij te leren, maar je moet zelf ook die 
kans grijpen en zelf ook wat inzet leveren. 

0    1    2 

15 (hoe kan stress in je voordeel werken?) 

Je bent meer op je hoede. Ik heb al een paar keer gehoord van gezonde stress. 
(DV) ---- 

0    1    2 

16 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: het is beter een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis’?) 

Je kan beter iets doen, dan er de hele tijd over te klagen. (DV) ---- 
0    1    2 
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17 (waarom proberen de leiders van sommige landen te controleren wat er op TV en internet te zien is?) 

Omdat sommige dingen die op internet of TV komen, ervoor kan zorgen dat 
mensen zich tegen  dat land keren. Als iemand een persconferentie heeft 
gedaan om te zien of het allemaal wel juist is, dat ze niet het verhaal hebben 
omgedraaid. 

0    1    2 

18 (waarom zouden snelle veranderingen in de wetenschap en technologie tot problemen kunnen leiden?) 

Als je eraan werkt, iets nieuw creëert en je denkt dat het af is, en het is nog 
niet af dan kan dat tot catastrofes leiden. Als ze bv. een robot maken en ze 
denken dat die perfect is en er komt een opstand van de robots,… (DV)--- 

0    1    2 

19 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: ‘als de rijken vermageren, zijn het de armen die van de honger 
omkomen’?) 

Als er niet meer genoeg te eten is. 

0    1    2 

totaal ruwe score  

schaalscore  

 
 
14. REKENEN 
tijdslimiet 30 seconden 

item cue tijd  juist 
antw 

geg. 
antw. 

score  item cue tijd  juist 
antw 

geg. 
antw. 

score 

1 honden  3  0   1  19 stickers 4 32 32 0   1 
2 kuikens  5  0   1  20 opruimen 1 3 3 0   1 
3 bomen  10  0   1  21 sportdag 2 24 24 0   1 
4 vlinders  9  0   1  22 voetbal 16 21 21 0   1 
5 eekhoorn  2  0   1  23 klas 10 20 20 0   1 
6 boeken  5  0   1  24 koekjes 3 8,5 8,5 0   1 
7 Aapels  3  0   1  25 puzzel 23 60 60 0   1 
8 autootjes  5  0   1  26 bakken 28 3 3 0   1 
9 blokken  7  0   1  27 strips 2 30 30 0   1 

10 druiven  6  0   1  28 bus 16 11 11 0   1 
11 vrienden 3 15 15 0   1  29 werkstuk 15 151 151 0   1 
12 poppen 4 14 14 0   1  30 auto’s 27 48 24 0   1 
13 ballonnen 8 8 8 0   1  31 jongen 30 34 --- 0   1 
14 spelletjes 14 25 ---* 0   1  32 zaadjes 17 40 100 0   1 
15 kikkers 1 5 5 0   1  33 training  11:30  0   1 
16 vogels 1 6 6 0   1  34 levels  9/8.75  0   1 
17 kaartjes 1 9 9 0   1    
18 krijtjes 1 20 20 0   1    

       totaal ruwe score  

       schaalscore  

 
* juist antwoord gegeven nadat vraag een 2de keer werd voorgelezen 
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8.1.2 Casus 2 WISC: Seppe 
 
afnamedatum: 15 – 11- 2018  
geboortedatum: 22 - 08 - 2009  

leeftijd:  … jaar     ….maand   …..dagen 

Opmerking: --- betekent: geen antwoord / wn betekent ‘ik weet het niet’ 

1. BLOKPATRONEN 

item tijd patroon 
correct 

aantal 
correcte 
blokken 

score 

1 P1 P2 ja       neen  0         1        2 
2 P1 P2 ja       neen  0         1        2 
3 P1 7” P2 ja       neen  0         1        2 
4 10” ja       neen  0                   4 
5 9” ja       neen  0                   4 
6 7 ja       neen  0                   4 
7 13” ja       neen  0                   4 
8 19” ja       neen  0                   4 
9 13” ja       neen  0                   4 

10 36” ja       neen  0   4   5   6   7 
11 29” ja       neen  0   4   5   6   7 
12 48” ja       neen  0   4   5   6   7 
13 92” ja       neen  0   4   5   6   7 

 BPz  BPd ruwe score 
    schaalscore 

 

2. OVEREENKOMSTEN 

item Antwoord 
 

score 

1 (melk – water) 
 

0     1     2 

2 (trui – broek) 
 

0     1     2 

3  (druif – appel) 
 

0     1     2 

4 (vlinder –wesp) 
 

0     1     2 

5 (bal – pop) 
Da’s allebei speelgoed 

0     1     2 

6 (broer – zus) 
Da’s allebei familie van elkaar 

0     1     2 

7 (vrachtwagen – trein) 
Allebei voertuigen, vervoermiddelen, de ene vracht de andere mensen 

0     1     2 
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8 (zuur – zout) 
Het is allebei eten, een smaak  van eten 

0     1     2 

9 (boos – blij) 
Het zijn allebei gevoelens die mensen aan je gezicht kunnen zien 

0     1     2 

10 (optellen – aanvullen) 
Aanvullen is hetzelfde. Optellen is plus, aanvullen is iets aanvullen. Optellen zijn 
dingen optellen (DV) Allebei dingen die te maken hebben met getallen. (DV) -- 

0     1     2 

11 (knie – enkel) 
Het zijn allebei lichaamsdelen (DV) allebei delen op het been 

0     1     2 

12 (overstroming – hittegolf) 
Allebei natuurrampen, de ene met koud te maken, de andere met warm 

0     1     2 

13 (rivier – berg) 
Het zijn allebei dingen op het land (DV) --- 

0     1     2 

14 (snel – sterk) 
Dat zijn allebei dingen die je kan. Snel, dan ben je snel. Als je sterk bent en je wint, 
dan ben je sterk. Als je wint bij het hardlopen, dan ben je snel. Sterk is met 
gewichten. (DV) het heeft te maken met sporten. 

0     1     2 

15 (eisen –verzoeken) 
Dat weet ik niet (DV) --- 

0     1     2 

16 (ijs – stoom) 
Ijs is koud, stoom is warm. Het is allebei water, het ene is warm, het andere is koud. 
(DV) --- 

0     1     2 

17 (wraak – vergeving) 
Wraak is iemand heeft iets gedaan en jij bent er heel kwaad op en je wil iets terug 
doen. Bij vergeving vergeef je. De gelijkenis is: dat is allebei als iemand iets gedaan 
heeft en bij de ene wil je iets terugdoen en bij de andere vergeef je (DV) ---- 

0     1     2 

18 (licht – geluid) 
Dingen die je kan waarnemen: licht, zien, geluid, horen. Dat doen we met 
lichaamsdelen oog en oor. 

0     1     2 

19 (schaduw – vingerafdruk) 
Vingerafdruk is de afdruk die je kan zien. De lijntjes op je vingers. De schaduw is iets 
donker, bv. met een hand en een lampje. (DV) --- 

0     1     2 

20 (proberen – helpen) 
Helpen is iemand helpen, bv. iemand is gevallen en je trekt die met je hand naar 
boven. (DV) Ik weet niet, je probeert iemand te helpen of je helpt zelf te proberen.  

0     1     2 

21 (toestaan – verhinderen) 
Dat heeft allebei te maken met iets wat iemand wil doen. Toestaan: het mag nog. 
Verhinderen: maken dat hij het niet kan doen. (DV) ---- 

0     1     2 

22 (ruimte – tijd) 
Tijd is tussen verschillende dingen, tussen tijdperken. Ruimte is het heelal, alles  van 
planeten, acties tussen planeten. (DV) ---- 

0     1     2 

23 (realiteit – droom) 
Droom is iets wat je gedachten denken. Realiteit is iets waar. Het heeft te maken 
met echt/niet echt. (DV)  ---- 

0     1     2 

totaal ruwe score 
 

 

Schaalscore 
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3. MATRIX REDENEREN 

item juist Antw. score  item juist antw score  item juist antw score 
1 3  0      

1 
 11 1 1 0      

1 
 23 5 1 0      

1 
2 4  0      

1 
 12 2 2 0      

1 
 24 2 wn 0      

1 
3 4  0      

1 
 13 4  1    4 0      

1 
 25 1 1 0      

1 
4 3  0      

1 
 14 1 1 0      

1 
 26 3 2 0      

1 
5 5 5 0      

1 
 15 5 5 0      

1 
 27 3 wn 0      

1 
6 2 2 0      

1 
 16 2 2 0      

1 
 28 4  0      

1 
7 2 2 0      

1 
 17 3 3 0      

1 
 29 3  0      

1 
8 1 1 0      

1 
 18 2 1 0      

1 
 30 1  0      

1 
9 5 5 0      

1 
 19 1 1 0      

1 
 31 5  0      

1 
10 5 5 0      

1 
 20 5 4 0      

1 
 32 4  0      

1 
     21 3 3 0      

1 
  ruwe score  

     22 4 wn 0      
1 

  schaalscore  

 

 

4. CIJFERREEKSEN 

VOORWAARTS 

Item reeks antwoord reeks- 
score 

itemscore 

1 2 9 2 9    0     1  0    1     2 
5 4 5 4    0     1 

2 3 9 6 3 9 6    0     1  0    1     2 
6 5 2 6 5 2    0     1 

3 5 4 1 7 5 4 1 7    0     1  0    1     2 
9 1 6 8 9 1 6 8    0     1 

4 8 2 1 9 6  8 2 9 1 6    0     1  0    1     2 
7 2 3 4 8 7 2 3 4 8    0     1 

5 5 7 3 6 4 8 Wn    0     1  0    1     2 
3 8 4 1 7 5 4 8 3 7 1 5    0     1 

6 2 1 8 9 4 3 6     0     1  0    1     2 
7 8 5 2 1 6 3     0     1 

7 1 8 4 2 7 5 3 6     0     1  0    1     2 
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2 5 9 6 3 1 4 8     0     1 
8 7 2 6 1 9 4 8 3 5     0     1  0    1     2 

4 3 8 9 1 7 5 6 2     0     1 
9 6 2 5 3 1 9 8 5 4 7     0     1  0    1     2 

9 4 3 8 7 5 2 9 6 1      0     1 
ruwe score  

 
langste cijferreeks voorwaarts  

 
 

CIJFERREEKSEN ACHTERWAARTS 

Item correct antwoord antwoord reeks- 
score 

itemscore 

1 1 2  1 2     0     1  0    1     2 
3 1  3 1     0     1 

2 9 3  9 3     0     1  0    1     2 
5 8  5 8     0     1 

3 6 3 2 6 3 2    0     1  0    1     2 
1 4 5 1 4 5    0     1 

4 8 5 4  8 5 4     0     1  0    1     2 
5 7 2 5 7 2    0     1 

5 2 5 4 7 2 5 4 2    0     1  0    1     2 
6 8 3 9 6 8 3 9    0     1 

6 4 9 8 1 2 Wn    0     1  0    1     2 
7 8 3 6 5 7 8 3 6 5     0     1 

7 8 5 7 4 6 1 Wn    0     1  0    1     2 
1 9 2 8 3 6 2 9 5 3 6    0     1 

8 6 3 4 2 5 1 8     0     1  0    1     2 
1 8 2 9 6 3 4     0     1 

9 2 8 6 4 9 7 1 3     0     1  0    1     2 
7 4 2 3 6 1 8 9     0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks achterwaarts  

 

CIJFERREEKSEN SORTEREN 
Item correct antwoord antwoord reeks- 

score 
itemscore 

1 1 4  1 4     0     1  0    1     2 
2 3  2 3     0     1 

2 2 5 7  2 5 7     0     1  0    1     2 
1 6 8 1 6 8    0     1 

3 1 5 7 8 1 5 7  6 8    0     1  0    1     2 
2 3 4 9 3 2 4 9     0     1 

4 1 2 5 6 8 1 2 5 6 8    0     1  0    1     2 
2 4 6 7 8 2 4 6 7 8    0     1 
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5 1 3 3 5 6 1 3 3 5 6    0     1  0    1     2 
4 4 6 9 9 4 4 6 9 9    0     1 

6 2 3 5 5 7 8 Wn    0     1  0    1     2 
1 3 4 6 7 8 wn    0     1 

7 2 5 5 6 6 7 8     0     1  0    1     2 
1 1 3 5 5 7 8      0     1 

8 1 2 3 6 6 7 8 8     0     1  0    1     2 
1 4 4 4 5 7 8 8     0     1 

9 2 2 4 5 5 7 7 7 8     0     1  0    1     2 
1 2 3 3 6 6 8 9 9     0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks sorteren  
totaal ruwe score cijferreeksen  
totaal cijferreeksen - schaalscore  

 

5.  SYMBOOL SUBSTITUTIE CODEREN 

leeftijd Benodigde tijd Ruwe score  schaalscore 
6-7 jaar    
8-16 jaar 120 32  

 

6. WOORDENSCHAT 

item antwoord score 
1 (bloem) 

 
0            1     

2 (zon) 
 

0            1      

3 (emmer) 
 

0            1      

4 (peer) 
 

0            1      

5 (zeep) 
Daar kan je je handen mee wassen. Dat is iets om mee te wassen. 

0     1     2 

6 (muis) 
Dat is een dier dat heel klein is, met een staart en vier poten en het is grijs of bruin 
of een  ander kleur. 

0     1     2 

7 (groeien) 
Bijvoorbeeld dat kan zijn van iets dat groter wordt. Van klein naar groot, zoals een 
boom of planten, mensen of dieren. 

0     1     2 

8 (piloot) 
Is iemand die een vliegtuig of een straaljager of een helicopter, een voertuig dat 
vliegt, bestuurt 

0     1     2 

9 (keuken) 
Dat is iets waar je het eten klaarmaakt, waar kasten staan, met allemaal eten. Er 
staat een vuur en potten en pannen.  

0     1     2 

10 (trui) 0     1     2 
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Dat is iets wat je aanhebt voor de koude, voor als het een beetje koud wordt, net 
zoals een jas. 

11 (sport) 
Is zoals zwemmen, hardlopen, springen, hockey, basketbal, … Dat zijn sporten. Nu 
doe ik karate, dat is ook een sport. (DV) --- 

0     1     2 

12 (eiland) 
Een ei is een land! Nee! (lacht) Eigenlijk is alles een eiland. Een eiland is een klein 
stuk land midden in de zee.  

0     1     2 

13 (gehoorzamen) 
Dat is luisteren als iemand iets zegt. Iemand zegt een bevel en jij doet het! 

0     1     2 

14 (weigeren) 
Weigeren is iets weigeren. Weigeren geeft een bevel uit en jij gehoorzaamt niet 
maar je weigert. Je zegt: ‘Nee, dat doe ik niet!’ 

0     1     2 

15 (precies) 
Precies goed. Iemand geeft een bevel uit en je doet het helemaal zoals die het wil. 
Dat is precies, helemaal juist bijvoorbeeld. 

0     1     2 

16 (antiek) 
Bijvoorbeeld iets antiek. Bijvoorbeeld een antieke vaas, een antiek bed. Je kunt 
zeggen dat alles ‘antiek’ is. (DV) --- 

0     1     2 

17 (plaag) 
Een plaag, een zwerm van allemaal dieren,zoals muggen. Je hebt een vliegenplaag, 
dat je met duizenden vliegen zit, een muggenplaag (DV) Plaag kan als ‘plagen’ 
gebruikt worden: iemand plagen.  

0     1     2 

18 (onderwijzen) 
Is les geven aan een klas, onderwijzen. Een onderwijzeres is een juf, een 
onderwijzer is een meester. 

0     1     2 

19 (figuurlijk) 
Ik weet het niet, dat heb ik nog niet geleerd…. Letterlijk en figuurlijk… Bijvoorbeeld: 
‘zo rood als een tomaat’ is figuurlijk.  Figuurlijk is een uitspraak, letterlijk is echt.  

0     1     2 

20 (absorberen) 
Wn 

0     1     2 

21 (transparant) 
‘transparante lijm’ staat er soms op een tube lijm. (DV) wn 

0     1     2 

22 (gedateerd) 
Wn 

0     1     2 

23 (remedie) 
wn 

0     1     2 

24 (wispelturig) 
 

 

25 (unaniem) 
 

 

26 (urgent) 
 

 

27 (sober) 
 

 

28 (minutieus) 
 

 

29 (amendement)  
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totaal ruwe score  

 
schaalscore  

 
 

 

7. GEWICHTEN 

Ite
m 

Tijds
-
limie
t 

tijd juist antwoo
rd 

score  Ite
m 

Tijds
-
limie
t 

tijd juist antwoo
rd 

score 

1 20”  3  0    1  17 20” 4 5 5 0    1 
2 20”  1  0    1  18 20” 4 2 2 0    1 
3 20”  4  0    1  19 30” 8 3 3 0    1 
4 20” 7 5 5 0    1  20 30” 6 4 4 0    1 
5 20” 2 3 3 0    1  21 30” 6 4 4 0    1 
6 20” 3 3 3 0    1  22 30” 6 2 2 0    1 
7 20” 3 4 4 0    1  23 30” 5 1 1 0    1 
8 20” 5 4 4 0    1  24 30” 13 5 5 0    1 
9 20” 3 1 1 0    1  25 30” 28 2 2 0    1 

10 20” 3 3 3 0    1  26 30” 10 1 1 0    1 
11 20” 2 4 4 0    1  27 30” 17 5 5 0    1 
12 20” 4 5 5 0    1  28 30” 107 3 3 0    1 
13 20” 4 2 2 0    1  29 30” 55 5 5 0    1 
14 20” 4 2 2 0    1  30 30” 106 1 1 0    1 
15 20” 5 3 3 0    1  31 30” >300 4 --- 0    1 
16 20” 5 1 1 0    1  32 30”  1  0    1 

       33 30”  4  0    1 
       34 30”  5  0    1 
       totaal ruwe score  
       schaalscore  

 

8. FIGUUR SAMENSTELLEN 

Tijdslimiet 30” 

ite
m 

tijd juis
t 

Ant
w. 

score  ite
m 

tijd juis
t 

Ant
w. 

scor
e 

 ite
m 

tijd juis
t 

Ant
w. 

scor
e 

1    0    1  10 4 345 345 0    1  21 47 256 256 0    1 
2    0    1  11 6 256 256 0    1  22 76 134 134 0    1 
3    0    1  12 11 136 136 0    1  23 57 246 246 0    1 
4    0    1  13 8 346 346 0    1  24 17 356 356 0    1 
5 6 145 145 0    1  14 8 235 235 0    1  25 148 236 236 0    1 
6 5 126 126 0    1  15 6 234 234 0    1  26 21 145 145 0    1 
7 4 245 245 0    1  16 8 135 135 0    1  27 13 146 146 0    1 
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8 16 356 356 0    1  17 10 146 146 0    1  28 7 124 124 0    1 
9 21 125 125 0    1  18 4 124 124 0    1  29 50 136 136 0    1 

      19 13 346 346 0    1  totaal ruwe score  
      20 11 125 125 0    1  schaalscore  

 

9. PLAATJESREEKSEN 

ite
m 

juist antwoord score  ite
m 

juist antwoord score 

1 1 1 0  1  14 1 3 5 6 1 3 5 6 0   1   2 
2 3 3 0   1  15 2 3 6 4 2 3 6 4 0   1   2 
3 5 5 0   1  16 7 2 4 6 7 2 4 6 0   1   2 
4 3 4 3 4 0   1   2  17 7 4 2 1 ‘vergeten…’ 0   1   2 
5 2 1 2 1 0   1   2  18 3 2 9 8 2 3 9 8 0   1   2 
6 1 5 1 5 0   1   2  19 4 7 1 9 4 7 1 9 0   1   2 
7 6 2 6 2 0   1   2  20 5 6 8 2 1 5 6 8 2 1 0   1   2 
8 1 2 5 1 2 5 0   1   2  21 5 7 2 3 8 5 7 2 3 8 0   1   2 
9 2 5 4 2 5 4 0   1   2  22 6 2 9 8 4 6 2 9 8 4 0   1   2 

10 4 6 3 4 6 3 0   1   2  23 1 3 6 8 11 5 1 3 6 8 11 7 0   1   2 
11 1 6 5 1 6 5 0   1   2  24 12 2 8 9 10 4 12 2 8 ---- 0   1   2 
12 6 3 2 6 3 2 0   1   2  25 8 2 12 7 3 5 10 8 --- 0   1   2 
13 2 8 3 2 8 3 0   1   2  26 7 1 11 3 6 4 9 2  0   1   2 

     Totaal ruwe score  
     schaalscore  
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10. SYMBOOL ZOEKEN 

leeftijd benodigde 
tijd 

aantal 
correct 

aantal 
fout 

ruwe 
score 

tijdsbonus 
120” 

tijdsbonus 
111”-119” 

tijdsbonus 
≤110” 

6-7 jaar     40 41 42 
8-16 jaar 120 23 0  
schaalscore  

 

 

11. CIJFERS EN LETTERS NAZEGGEN 

item Correct 1 Correct 2 antwoord score 
1 3  A  3  A 0      1  

 1  C  1  C 0      1 
 4  B  4  B 0      1 

2 5  E  5  E 0      1 
 4  C  4  C 0      1 
 1  D  1  D 0      1 

3 2  3  A A  2  3 2  3  A 0      1 
 1  4  C C  1  4 1  4  C 0      1 
 5  B F B  F  5 5  B F 0      1 

4 9  U  Z U  Z  9 9  U  Z 0      1 
 2  8  D D  8  2 2  8  D 0      1 
 5  C  Q C  Q  5 5  C  Q 0      1 

5 3  9  H H  3  9 3  9  H 0      1 
 6  F  J F   J  6 H J … 0      1 
 5  8  E E  5  8 5 8 E 0      1 

6 1  4  J  Z J  Z  1  4 1 4 J Z 0      1 
 8  9  P  T  P  T  8  9 Vergeten 0      1 
 2  5  A  G A  G  2  5 2 5 A G 0      1 

7 1  7  G  U  X G  U  X  1  7 Vergeten 0      1 
 2  7  8  Q  V Q  V  2  7  8 2 7 8 Q V 0      1 
 3  6  H  K  S H  K  S  3  6 ----- 0      1 

8 1  4  9  E  F  H E  F  H  1  4  9 ---- 0      1 
 2  5  6  F  J  P  F  J  P  2  5  6 ---- 0      1 
 3  6  7 B  Q  IJ B  Q  IJ  3  6  7   ---- 0      1 

9 1  2  4  G  K  S  IJ G  K  S  IJ  1  2  4  0      1 
 1  6  7  8  K  S  T K  S  T  1  6  7  8  0      1 
 2  6  8  F  J  U  V F  J  U  V  2  6  8  0      1 

10 1  4  5  9  B  G  H  X B  G  H  X  1  4  5  9  0      1 
 2  4  6  9  A  W  X  Z A  W  X  Z  2  4  6  9  0      1 
 1  2  4  7  K  P  W  IJ K  P  W  IJ  1  2  4  7  0      1 

TOTAAL RUWE SCORE  
SCHAALSCORE  
Langste reeks CLN (LCLN)  
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12. FIGUUR ZOEKEN 

item benodigde tijd aantal correct aantal fout itemscore 
1 (willekeurig) 45 28 0  
2 (gestructureerd) 45 28 0  
Totaal ruwe score  
schaalscore  

 

13. BEGRIJPEN 

item antwoord Score 
 

1 (waarom poetsen mensen hun tanden?) 

Voor dat ze niet ziek worden, geen gaatjes krijgen, geen abces krijgen: da’s 
een soort ontsteking! 

0    1    2 

2 (waarom moeten mensen groente eten?) 

Om gezond te blijven 
0    1    2 

3 (waarom zitten er gordels in auto’s?) 

Om veilig te zijn bv. als een ongeluk gebeurt of papa remt heel plots, dan kan 
je scheef gaan en met je gezicht naar voor vliegen en de gordel houdt dat 
dan tegen. 

0    1    2 

4 (wat moet je doen als je vuur en rook uit het huis van de buren ziet komen?) 

De brandweer bellen. Meteen proberen te helpen, bv. de deur instampen of 
de deur opendoen als de buren nog in het huis zitten. Je moet wel goed 
weten of ze nog in huis zijn, anders doe je de deur open en gaat er lucht 
binnen. Als ze er in zitten, ze zo snel mogelijk er uit halen. Indien ze niet thuis 
zijn, de deur niet opendoen, anders gaat de lucht naar binnen en wordt de 
brand nog groter. 

0    1    2 

5 (waarom mag je je gsm tijdens sommige lessen niet gebruiken?) 

 Omdat je dan bv. een rekenmachine kunt opzetten.  
(DV) Je moet opletten tijdens de les. Je kan informatie opzoeken. 

0    1    2 

6 (waarom gebruiken we agenda’s?) 

Om te weten wanneer je wat moet doen. Iemand vraagt: ‘Kan je dan 
komen?’ Als iemand anders vraagt: ‘Kunnen we die dag een uitstap doen?’, 
dan kan je kijken en zeggen: ‘Nee, die dag moet ik al iets anders doen!’  
(DV) --- 

0    1    2 

7 (waarom is het goed voor kinderen om klusjes te doen?) 

Voor later dat zelf te kunnen. Voor later ook zelf te doen en dat te kunnen.  
(DV) --- 

0    1    2 

8 (waarom is het belangrijk dat je je huiswerk maakt?) 

Anders kan je later niet slim worden als je geen huiswerk doet. Als je niet 
naar school gaat is dat niet goed. Je moet alle dingen die je op school leert 
weten om later werk te  vinden. Huiswerk is ook een deel van de les en 
gebeurt thuis. (DV) --- 

0    1    2 

9 (waarom gebruiken we paswoorden (wachtwoorden)?) 

Anders kan iedereen net zoals bij de computer… op uw computer en je hebt 
bv. een programma verbonden met uw wachtwoord. (DV) Het heeft niet 
alleen te maken met de computer. Anders zou iedereen op alles kunnen om 

0    1    2 
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ergens binnen te gaan. Wachtwoord is om te weten of die persoon wel is, 
bv. bij de politie (DV) --- 

10 (waarom is het slecht om af te kijken tijdens een proefwerk of test?) 

Want dan word je niet slim. Dan denkt de juf dat je het kan, want je bent 
geslaagd, maar dan ga je het later niet kunnen. (DV) --- 

0    1    2 

11 (waarom is het belangrijk dat mensen de waarheid vertellen?) 

Waarom is dat nu… ? Omdat dat liegen is… Dat is niet echt een antwoord… 
(DV) ik weet het niet.  

0    1    2 

12 (waarom is het niet netjes om over jezelf op te scheppen/te stoefen?) 

Omdat… waarom?... Zou ik niet weten… Ik weet dat het niet netjes is, maar 
waarom?... Omdat anderen dat niet zo leuk vinden… (DV) --- 

0    1    2 

13 (waarom moet je je aan afspraken met anderen houden?) 

Maar waarom…? Als je met iemand een afspraak hebt gemaakt en je houdt 
je niet aan de afspraak. Als je dat niet doet zou ik dat ook niet doen. Als je 
het wel doet, zal de andere het niet leuk vinden en dat ook wel doen. (DV) --- 

0    1    2 

14 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: ‘leraren zetten de deur open, maar het is aan de leerling om binnen te 
gaan’?) 

Dat weet ik niet. 

0    1    2 

15 (hoe kan stress in je voordeel werken?) 

Wat betekent dat, ‘stress’? Ik denk dat er niets goeds aan kan zijn! 
 

0    1    2 

16 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: het is beter een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis’?) 
 

0    1    2 

17 (waarom proberen de leiders van sommige landen te controleren wat er op TV en internet te zien is?) 
 
 

0    1    2 

18 (waarom zouden snelle veranderingen in de wetenschap en technologie tot problemen kunnen leiden?) 
 
 

0    1    2 

19 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: ‘als de rijken vermageren, zijn het de armen die van de honger  
omkomen’?) 
 

0    1    2 

totaal ruwe score 
 

 

Schaalscore 
 

 

 

 

14. REKENEN 

tijdslimiet 30 seconden 

item cue tijd  juist 
antw 

geg. 
antw. 

score  item cue tijd  juist 
antw 

jeg. 
antw. 

score 

1 honden  3  0   1  19 stickers 14 32 -- 0   1 
2 kuikens  5  0   1  20 opruimen 9 3 3 0   1 
3 bomen  10  0   1  21 sportdag 12 24 24 0   1 
4 vlinders  9  0   1  22 voetbal 12 21 21 0   1 
5 eekhoorn  2  0   1  23 klas 45 20 20 0   1 
6 boeken  5  0   1  24 koekjes 38 8,5 8,5 0   1 
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7 appels  3  0   1  25 puzzel 35 60 60 0   1 
8 autootjes 1 5 5 0   1  26 bakken  3  0   1 
9 blokken 2 7 7 0   1  27 strips  30  0   1 

10 druiven 1 6 6 0   1  28 bus  11  0   1 
11 vrienden 2 15 15 0   1  29 werkstuk  151  0   1 
12 poppen 1 14 14 0   1  30 auto’s  48  0   1 
13 ballonnen 2 8 8 0   1  31 jongen  34  0   1 
14 spelletjes 13 25 33 0   1  32 zaadjes  40  0   1 
15 kikkers 1 5 5 0   1  33 training  11:30  0   1 
16 vogels 1 6 6 0   1  34 levels  9/8.75  0   1 
17 kaartjes 1 9 9 0   1  totaal ruwe score  
18 krijtjes 2 20 20 0   1  schaalscore  
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8.1.3 Casus 3 WISC - Camille 
 
afnamedatum:  26.12.2018 
geboortedatum: 02.04.2008 

leeftijd:  …. jaar ……. maand ……… dagen 

 

1. BLOKPATRONEN 

item tijd patroon 
correct 

aantal 
correcte 
blokken 

score 

1 P1 P2 ja       neen  0         1        2 
2 P1 P2 ja       neen  0         1        2 
3 P1 15” P2 ja       neen  0         1        2 
4 10” ja       neen  0                   4 
5 13” ja       neen  0                   4 
6 9” ja       neen  0                   4 
7 9 ja       neen  0                   4 
8 23” ja       neen  0                   4 
9 39” ja       neen  0                   4 

10 120” ja       neen  0   4   5   6   7 
11 89” ja       neen  0   4   5   6   7 
12 >120” ja       neen 0 0   4   5   6   7 
13 >120” ja       neen 0 0   4   5   6   7 

 BPz  BPd ruwe score 
    schaalscore 

 

2. OVEREENKOMSTEN 

item antwoord score 
1 (melk – water) 

 
0     1     2 

2 (trui – broek) 
 

0     1     2 

3 (druif – appel) 
 

0     1     2 

4 (vlinder –wesp) 
 

0     1     2 

5 (bal – pop) 
Allebei speelgoed 

0     1     2 

6 (broer – zus) 
Allebei mensen of allebei familie 

0     1     2 

7 (vrachtwagen – trein) 
Allebei voertuigen 

0     1     2 

8 (zuur – zout) 0     1     2 
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Allebei een smaak 
9 (boos – blij) 

emoties 
0     1     2 

10 (optellen – aanvullen) 
Allebei met cijfers (DV) je leert ze allebei op school (DV) --- 

0     1     2 

11 (knie – enkel) 
Allebei lichaamsdelen (DV) --- 

0     1     2 

12 (overstroming – hittegolf) 
Kan je allebei van doodgaan. (DV) komen allebei door de klimaatopwarming. (DV)-- 

0     1     2 

13 (rivier – berg) 
Komen allemaal van de aarde. Een berg wordt door een tectonische 
plaatverschuiving gemaakt.  Het zijn natuurelementen, aarde en water. (DV) --- 

0     1     2 

14 (snel – sterk) 
Allebei eigenschappen (DV) --- 

0     1     2 

15 (eisen –verzoeken) 
Het is allebei om iets te krijgen of te vragen: ‘ik wil dat!’ Ik ben meer iemand van 
vragen, van verzoeken, en jij? 

0     1     2 

16 (ijs – stoom) 
Allebei van water gemaakt. (DV) --- 

0     1     2 

17 (wraak – vergeving) 
Allebei als iemand iets heeft gedaan. (DV) --- 

0     1     2 

18 (licht – geluid) 
Geen idee! 

0     1     2 

19 (schaduw – vingerafdruk) 
Allebei van jezelf. Een schaduw is van u en een vingerafdruk is van u. (DV) --- 

0     1     2 

20 (proberen – helpen) 
Allemaal om voor iemand lief te zijn. (DV) --- 

0     1     2 

21 (toestaan – verhinderen) 
Dat geef je allebei. Je geeft… je zegt: ‘Ja je mag dat doen!’ of ‘Nee, dat mag je niet 
doen!’ (DV) --- 

0     1     2 

22 (ruimte – tijd) 
Geen flauw idee van! 

0     1     2 

23 (realiteit – droom) 
Het is allebei wat je zelf ziet. Je droomt en dan zie je het met je hoofd en de realiteit 
zie je met je ogen. (DV) --- 

0     1     2 

totaal ruwe score 
 

 

Schaalscore 
 

 

 

3. MATRIX REDENEREN 

item juist Antw. score  item juist antw score  item juist antw score 
1 3  0      

1 
 11 1 1 0      

1 
 23 5 5 0      

1 
2 4  0      

1 
 12 2 2 0      

1 
 24 2 3 0      

1 
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3 4  0      
1 

 13 4 4 0      
1 

 25 1 1 0      
1 

4 3  0      
1 

 14 1 1 0      
1 

 26 3 2 0      
1 

5 5 5 0      
1 

 15 5 5 0      
1 

 27 3 2 0      
1 

6 2 2 0      
1 

 16 2 2 0      
1 

 28 4 1 0      
1 

7 2 2 0      
1 

 17 3 3 0      
1 

 29 3 5 0      
1 

8 1 1 0      
1 

 18 2 2 0      
1 

 30 1 4 0      
1 

9 5 5 0      
1 

 19 1 1 0      
1 

 31 5  0      
1 

10 5 5 0      
1 

 20 5 5 0      
1 

 32 4  0      
1 

     21 3 3 0      
1 

  ruwe score  

     22 4 2 0      
1 

  schaalscore  

4. CIJFERREEKSEN 

VOORWAARTS 

Item reeks antwoord reeks- 
score 

itemscore 

1 2 9 2 9    0     1  0    1     2 
5 4 5 4    0     1 

2 3 9 6 3 9 6    0     1  0    1     2 
6 5 2 6 5 2    0     1 

3 5 4 1 7 5 4 1 7    0     1  0    1     2 
9 1 6 8 9 1 6 8    0     1 

4 8 2 1 9 6  8 2 1 9 6     0     1  0    1     2 
7 2 3 4 8 7 2 4 8    0     1 

5 5 7 3 6 4 8 5 7 6 3 5 8    0     1  0    1     2 
3 8 4 1 7 5 3 8 1 7 5    0     1 

6 2 1 8 9 4 3 6     0     1  0    1     2 
7 8 5 2 1 6 3     0     1 

7 1 8 4 2 7 5 3 6     0     1  0    1     2 
2 5 9 6 3 1 4 8     0     1 

8 7 2 6 1 9 4 8 3 5     0     1  0    1     2 
4 3 8 9 1 7 5 6 2     0     1 

9 6 2 5 3 1 9 8 5 4 7     0     1  0    1     2 
9 4 3 8 7 5 2 9 6 1      0     1 

ruwe score  

langste cijferreeks voorwaarts  

CIJFERREEKSEN ACHTERWAARTS 
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Item correct antwoord antwoord reeks- 
score 

itemscore 

1 1 2  1 2     0     1  0    1     2 
3 1  3 1     0     1 

2 9 3  9 3     0     1  0    1     2 
5 8  5 8     0     1 

3 6 3 2 6 3 2    0     1  0    1     2 
1 4 5 1 4 5    0     1 

4 8 5 4  8 5 4     0     1  0    1     2 
5 7 2 5 7 2    0     1 

5 2 5 4 7 2 5 7 4     0     1  0    1     2 
6 8 3 9 6 8 3 9    0     1 

6 4 9 8 1 2 4 8 9 1 2    0     1  0    1     2 
7 8 3 6 5 7 8 3 6 5    0     1 

7 8 5 7 4 6 1 8 5 4 9 6 1    0     1  0    1     2 
1 9 2 8 3 6 1 9 2 6 3    0     1 

8 6 3 4 2 5 1 8     0     1  0    1     2 
1 8 2 9 6 3 4     0     1 

9 2 8 6 4 9 7 1 3     0     1  0    1     2 
7 4 2 3 6 1 8 9     0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks achterwaarts  

CIJFERREEKSEN SORTEREN 
Item correct antwoord antwoord reeks- 

score 
itemscore 

1 1 4  1 4     0     1  0    1     2 
2 3  2 3     0     1 

2 2 5 7  2 5 7     0     1  0    1     2 
1 6 8 1 6 8    0     1 

3 1 5 7 8 1 5 7 8    0     1  0    1     2 
2 3 4 9 2 3 4 9    0     1 

4 1 2 5 6 8 1 2 5 6 8    0     1  0    1     2 
2 4 6 7 8 2 4 6 8     0     1 

5 1 3 3 5 6 1 3 3 5 6    0     1  0    1     2 
4 4 6 9 9 4 4 6 9    0     1 

6 2 3 5 5 7 8 2 3 5 5 7 8    0     1  0    1     2 
1 3 4 6 7 8 Weet niet!    0     1 

7 2 5 5 6 6 7 8 2 5 5 6 6 7 8    0     1  0    1     2 
1 1 3 5 5 7 8  1 1 3 5 7 8    0     1 

8 1 2 3 6 6 7 8 8 Weet niet!    0     1  0    1     2 
1 4 4 4 5 7 8 8 1 4 4 4 5 8    0     1 

9 2 2 4 5 5 7 7 7 8     0     1  0    1     2 
1 2 3 3 6 6 8 9 9     0     1 

ruwe score  
langste cijferreeks sorteren  
totaal ruwe score cijferreeksen  
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totaal cijferreeksen – schaalscore  

 

5.  SYMBOOL SUBSTITUTIE CODEREN 

leeftijd Benodigde tijd Ruwe score  schaalscore 
6-7 jaar    
8-16 jaar 120 32  

 

6. WOORDENSCHAT 

item antwoord score 
1 (bloem) 0            1     

2 (zon) 0            1      

3 (emmer) 0            1      

4 (peer) 0            1      

5 (zeep) 
Daarmee kan je je handen wassen, je haar, je buik 

0     1     2 

6 (muis) 
Dat kan… Welk soort muis bedoel je? Een diertje of een computermuis? Een muis 
lust kaas. 

0     1     2 

7 (groeien) 
Dan word je groter of je haar wordt langer. 

0     1     2 

8 (piloot) 
Iemand die aan het stuur van een vliegtuig zit. 

0     1     2 

9 (keuken) 
Daar kan je vanalles lekkers klaarmaken. 

0     1     2 

10 (trui) 
Dat heb ik nu aan. Dat kan je aandoen en uit doen. Daar heb je ‘t lekker warm mee.  

0     1     2 

11 (sport) 
Dat kan je doen, met een bal of met een hockeystick of schaatsen. Mijn heel verre 
neef en nicht doen schaatsen. Ooit stonden ze eerst! (DV) Dan heb je veel 
beweging, bv. tegen een bal trappen of tegen een puck slaan. (DV) --- 

0     1     2 

12 (eiland) 
Dat is een stuk land waar allemaal bomen groeien. Cuba is een eiland.  Dat ligt in de 
zee. Je kan er niet met de auto naartoe, tenzij met een brug, een heel grote brug.  

0     1     2 

13 (gehoorzamen) 
Luisteren naar iemand, doen wat die zegt. 

0     1     2 

14 (weigeren) 
Iets niet willen doen. Zeggen: ‘Nee, dat doe ik niet!’ en dan weet ik er niets méér 
over.  

0     1     2 

15 (precies) 
Precies betekent,… dat kan zijn… Het lijkt alsof… Of het moet precies juist zijn, 
betekent: het moet heel juist zijn. 

0     1     2 

16 (antiek) 0     1     2 
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Antiek is iets dat heel oud is, dat miljoenen waard is of miljarden. Heel oud net als 
een antieke ridderharnas of een antiek piratenzwaard.  

17 (plaag) 
Ze noemen muggen ook wel eens een plaag. Dat betekent dat ze die heel irritant 
vinden.  (DV) --- 

0     1     2 

18 (onderwijzen) 
Dat betekent les geven, bv. de les wiskunde, wo of spelling, wetenschap. Een 
onderwijzer: een juffrouw of een meester 

0     1     2 

19 (figuurlijk) 
Dat je dat er niet echt mee bedoelt 

0     1     2 

20 (absorberen) 
Dat is bv. een spons, dat zuigt water op. Dat is absorberen. 

0     1     2 

21 (transparant) 
Weet niet 

0     1     2 

22 (gedateerd) 
Dat heb ik nog niet geleerd. 

0     1     2 

23 (remedie) 
Dat weet ik niet! 

0     1     2 

24 (wispelturig)  
25 (unaniem)  
26 (urgent)  
27 (sober)  
28 (minutieus)  
29 (amendement)  

totaal ruwe score  

schaalscore  

 

7. GEWICHTEN 

Ite
m 

Tijds
-
limie
t 

tijd juist antwoo
rd 

score  Ite
m 

Tijds
-
limie
t 

tijd juist antwoo
rd 

score 

1 20”  3  0    1  17 20” 4 5 5 0    1 
2 20”  1  0    1  18 20” 5 2 2 0    1 
3 20”  4  0    1  19 30” 6 3 3 0    1 
4 20” 4 5 5 0    1  20 30” 5 4 4 0    1 
5 20” 5 3 3 0    1  21 30” 8 4 4 0    1 
6 20” 6 3 3 0    1  22 30” 5 2 2 0    1 
7 20” 5 4 4 0    1  23 30” 6 1 1 0    1 
8 20” 3 4 4 0    1  24 30” 12 5 5 0    1 
9 20” 9 1 1 0    1  25 30” 20 2 3 0    1 

10 20” 3 3 3 0    1  26 30” 18 1 5 0    1 
11 20” 4 4 4 0    1  27 30” 23 5 5 0    1 
12 20” 7 5 5 0    1  28 30” 23 3 1 0    1 
13 20” 6 2 2 0    1  29 30” 27 5 5 0    1 
14 20” 6 2 2 0    1  30 30” 23 1 3 0    1 
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15 20” 10 3 3 0    1  31 30” 20 4 2 0    1 
16 20” 4 1 1 0    1  32 30” 9 1 5 0    1 

       33 30” 5 4 3 0    1 
       34 30” 6 5 5 0    1 
       totaal ruwe score  

       schaalscore  

 

8. FIGUUR SAMENSTELLEN 

Tijdslimiet 30” 

ite
m 

tijd juis
t 

Ant
w. 

scor
e 

 ite
m 

tijd juis
t 

Ant
w. 

scor
e 

 ite
m 

tijd juis
t 

Ant
w. 

scor
e 

1      10 11 345 345   21 9 256 256  
2      11 9 256 256   22 14 134 136  
3      12 9 136 136   23 19 246 246  
4      13 8 346 346   24 28 356 356  
5 6 145 145   14 19 235 235   25 18 236 234  
6 7 126 126   15 9 234 234   26 15 145 246  
7 7 245 245   16 14 135 135   27 19 146 126  
8 9 356 356   17 15 146 146   28 19 124 246  
9 11 125 125   18 8 124 124   29 23 136 456  

      19 8 346 346   totaal ruwe score  
      20 24 125 125   schaalscore  

 

9. PLAATJESREEKSEN 
ite
m 

juist antwoord score  ite
m 

juist antwoord score 

1 1  0  1  14 1 3 5 6 1 4 5 0   1   2 
2 3  0   1  15 2 3 6 4 2 3 6 4 0   1   2 
3 5  0   1  16 7 2 4 6 7 2 4 6 0   1   2 
4 3 4 3 4 0   1   2  17 7 4 2 1 7 4 2 1 0   1   2 
5 2 1 2 1 0   1   2  18 3 2 9 8 3 2 9 8 0   1   2 
6 1 5 1 5 0   1   2  19 4 7 1 9 4 7 3 9 0   1   2 
7 6 2 6 2 0   1   2  20 5 6 8 2 1 5 6 8 7 4 0   1   2 
8 1 2 5 1 2 5 0   1   2  21 5 7 2 3 8 5 7 2 3 8 0   1   2 
9 2 5 4 2 5 4 0   1   2  22 6 2 9 8 4 6 2 9 8 4 0   1   2 

10 4 6 3 4 6 3 0   1   2  23 1 3 6 8 11 5 1 3 6 9 7 12 0   1   2 
11 1 6 5 1 6 5 0   1   2  24 12 2 8 9 10 4 12 2 8 9 10 0   1   2 
12 6 3 2 6 3 2 0   1   2  25 8 2 12 7 3 5 10 8 2 7 3 4 6 2 12 0   1   2 
13 2 8 3 2 8 3 0   1   2  26 7 1 11 3 6 4 9 2  0   1   2 

     Totaal ruwe score  

     schaalscore  

 
10. SYMBOOL ZOEKEN 
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leeftijd benodigde 
tijd 

aantal 
correct 

aantal 
fout 

ruwe 
score 

tijdsbonus 
120” 

tijdsbonus 
111”-119” 

tijdsbonus 
≤110” 

6-7 jaar     40 41 42 

8-16 jaar 120 21 0  

schaalscore  

 
 
11. CIJFERS EN LETTERS NAZEGGEN (niet afgenomen) 

item Correct 1 Correct 2 antwoord score 
1 3  A   0      1  

 1  C   0      1 
 4  B   0      1 

2 5  E   0      1 
 4  C   0      1 
 1  D   0      1 

3 2  3  A A  2  3  0      1 
 1  4  C C  1  4  0      1 
 5  B F B  F  5  0      1 

4 9  U  Z U  Z  9  0      1 
 2  8  D D  8  2  0      1 
 5  C  Q C  Q  5  0      1 

5 3  9  H H  3  9  0      1 
 6  F  J F   J  6  0      1 
 5  8  E E  5  8  0      1 

6 1  4  J  Z J  Z  1  4  0      1 
 8  9  P  T  P  T  8  9  0      1 
 2  5  A  G A  G  2  5  0      1 

7 1  7  G  U  X G  U  X  1  7  0      1 
 2  7  8  Q  V Q  V  2  7  8  0      1 
 3  6  H  K  S H  K  S  3  6  0      1 

8 1  4  9  E  F  H E  F  H  1  4  9  0      1 
 2  5  6  F  J  P  F  J  P  2  5  6  0      1 
 3  6  7 B  Q  IJ B  Q  IJ  3  6  7    0      1 

9 1  2  4  G  K  S  IJ G  K  S  IJ  1  2  4  0      1 
 1  6  7  8  K  S  T K  S  T  1  6  7  8  0      1 
 2  6  8  F  J  U  V F  J  U  V  2  6  8  0      1 

10 1  4  5  9  B  G  H  X B  G  H  X  1  4  5  9  0      1 
 2  4  6  9  A  W  X  Z A  W  X  Z  2  4  6  9  0      1 
 1  2  4  7  K  P  W  IJ K  P  W  IJ  1  2  4  7  0      1 

Totaal ruwe score  

schaalscore  

 

12. FIGUUR ZOEKEN (niet afgenomen)  
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item benodigde tijd aantal correct aantal fout itemscore 
1 (willekeurig)     
2 (gestructureerd)     
Totaal ruwe score  

schaalscore  

 
13. BEGRIJPEN 

item antwoord Score 
1 (waarom poetsen mensen hun tanden?) 

Anders worden je tanden vuil en zwart en vallen die uit. Bij melktanden is dat 
handig. Bij grotemensentanden vallen ze uit en groeien ze niet meer aan. 
Mijn zus en mijn papa hebben zo gaatjes in hun tanden.  

0    1    2 

2 (waarom moeten mensen groente eten?) 

Dat is gezond, daar word je sterk van. Daar groeien ze van. Daar zijn veel 
antwoorden van! 

0    1    2 

3 (waarom zitten er gordels in auto’s?) 

Voor als je kort moet stoppen, dan vlieg je niet meteen tegen de voorruit als 
een kanonskogel! 

0    1    2 

4 (wat moet je doen als je vuur en rook uit het huis van de buren ziet komen?) 

De brandweer bellen en de 112 bellen.  (DV) De mensen die in de buurt 
wonen evacueren en de buren helpen. Je kan dat ook ruiken! 

0    1    2 

5 (waarom mag je je gsm tijdens sommige lessen niet gebruiken?) 

Dat is storend, dan kan je niet opletten. Dan ga je later geen job hebben of 
bij de vuilniskar werken of in de winkel. Daar moet je niet veel voor studeren, 
om in de winkel te werken.  

0    1    2 

6 (waarom gebruiken we agenda’s?) 

Om te weten wat je op welke dag gaat doen. 
0    1    2 

7 (waarom is het goed voor kinderen om klusjes te doen?) 

Geen idee. (DV) Om hun mama te kunnen helpen. (DV) Je helpt mama met 
afwassen, met de tafel te dekken en af te ruimen.  

0    1    2 

8 (waarom is het belangrijk dat je je huiswerk maakt?) 

Zodat je goed bent voorbereid voor toetsen. Dat is ook goed studeren om 
later een goede job te kunnen krijgen en veel geld te verdienen! 

0    1    2 

9 (waarom gebruiken we paswoorden (wachtwoorden)?) 

Geen idee… voor de i-pad of de gsm… (DV) Zodat iemand niet gewoon kan 
inbreken en vanalles over je identiteit kan te weten komen. Die moet je code  
kraken. Die kunnen dat vanuit hun huis! 

0    1    2 

10 (waarom is het slecht om af te kijken tijdens een proefwerk of test?) 

Dan kan je slechte punten krijgen. Daar leer je niks van. 
0    1    2 

11 (waarom is het belangrijk dat mensen de waarheid vertellen?) 

Soms mag je liegen voor bestwil, maar liegen is slecht. Dan kan bv. je i-pad 
worden afgepakt voor een maand of je gsm. (DV) --- 

0    1    2 

12 (waarom is het niet netjes om over jezelf op te scheppen/te stoefen?) 

Daar heb ik echt geen idee van… 
0    1    2 

13 (waarom moet je je aan afspraken met anderen houden?) 

Als je dat niet doet kan je als je een afspraak met je vriend hebt, dan wil hij je 
beste vriend niet meer zijn. (DV) --- 

0    1    2 
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14 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: ‘leraren zetten de deur open, maar het is aan de leerling om binnen te 
gaan’?) 

Geen idee! 

0    1    2 

15 (hoe kan stress in je voordeel werken?) 
Ik weet dat niet. Ik ken dat woord (voordeel) niet! 

0    1    2 

16 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: het is beter een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis’?) 

Geen idee! 
0    1    2 

17 (waarom proberen de leiders van sommige landen te controleren wat er op TV en internet te zien is?) 0    1    2 
18 (waarom zouden snelle veranderingen in de wetenschap en technologie tot problemen kunnen leiden?) 0    1    2 
19 (wat denk je dat deze uitdrukking betekent: ‘als de rijken vermageren, zijn het de armen die van de honger 

omkomen’?) 
0    1    2 

totaal ruwe score  

schaalscore  

 

14. REKENEN 

tijdslimiet 30 seconden 

item cue tijd  juist 
antw 

geg. 
antw. 

score  item cue tijd  juist 
antw 

jeg. 
antw. 

score 

1 honden  3  0   1  19 stickers 10” 32 29 0   1 
2 kuikens  5  0   1  20 opruimen 6” 3 3 0   1 
3 bomen  10  0   1  21 sportdag 7” 24 24 0   1 
4 vlinders  9  0   1  22 voetbal 8” 21 21 0   1 
5 eekhoorn  2  0   1  23 klas 16” 20 50 0   1 
6 boeken  5  0   1  24 koekjes 18” 8,5 8,5 0   1 
7 Aapels  3  0   1  25 puzzel 4” 60 50 0   1 
8 autootjes  5  0   1  26 bakken 10” 3 2 0   1 
9 blokken  7  0   1  27 strips >3

0 
30 --- 0   1 

10 druiven  6  0   1  28 bus  11  0   1 
11 vrienden 1” 15 15 0   1  29 werkstuk  151  0   1 
12 poppen 1” 14 14 0   1  30 auto’s  48  0   1 
13 ballonnen 3” 8 8 0   1  31 jongen  34  0   1 
14 spelletjes 1” 25 25 0   1  32 zaadjes  40  0   1 
15 kikkers 5” 5 5 0   1  33 training  11:30  0   1 
16 vogels 1” 6 6 0   1  34 levels  9/8.75  0   1 
17 kaartjes 10” 9 9 0   1  totaal ruwe score  
18 krijtjes 2” 20 20 0   1  schaalscore  
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8.2 Voorbeeldverslagen 
 

8.2.1 Voorbeeldverslag 1 
 
 
 

Nora                                                                     
                                                             Geboortedatum: mei 1996 

Testdatum: maart 2017 
                                                               

        Freya Gysels 
        Klinisch psychologe 

 
 

1. Aanmelding 

 

Nora werd doorverwezen voor psychodiagnostisch onderzoek door Dr. Winny Ang. Dr. Ang 
is Kinder- en Jeugdpsychiater en volgt Nora reeds 4 jaar op omwille van een traumatische 
voorgeschiedenis en vluchtelingenverleden. Sinds een jaar voelt Nora zich somberder en 
geeft ze aan nog weinig plezierbeleving te kennen. Hoewel Nora in de gesprekken met Dr. 
Ang zeer intelligent overkomt, ervaart ze duidelijk moeite met het instuderen van leerstof. 
Dit zorgt bij Nora voor een grote spanning. Nora wil zelf heel graag weten welke zaken 
hierin er mogelijk een rol spelen. 

 

2. Probleemstelling 

 

Nora wordt reeds enkele tijd opgevolgd door Dr. Ang (Kinder-en Jeugdpsychiater). Onder 
andere om een beter beeld te krijgen van wat er eventueel aan de oorzaak kan 
liggen van de problemen die Nora ervaart bij het studeren, werd er een 
psychodiagnostisch onderzoek ingepland.  

 

3. Observatiegegevens 
 
Belangrijk om te vermelden is dat Nora’s moedertaal geen Nederlands is, maar Farsi. Dit 

geeft mogelijk een onderschatting van de resultaten testen die zich richten op 
verbale vaardigheden. 

Verder houden we ook rekenign met het feit dat Nora verschillende van de afgneomen 
testen enigszins kent uit haar opleiding (1e jaar Bachelor in de Toegepaste 
Psychologie). Mogelijks leidt dit bij sommige onderdelen tot een overschatting van 
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haar kunnen. Nora heeft op het moment van het testonderzoek nog geen les 
gekregen over intelligentie-onderzoek of over neuropsychologische testen.  

 
 
Tijdens de testmomenten valt op dat Nora soms snel te werk gaat. Ze lijkt niet steeds zeer 

doordacht te werk te gaan, wat kan wijze op een impulsieve werkstijl.  
Nora lijkt wat gespannen te zijn bij de afname van de testen. Ze geeft zelf aan dat dit 

veroorzaakt wordt door het feit dat ze geen zwakkere resultaten wil behalen op de 
testen.  

In contact komt Nora zeer aangenaam over. Bij momenten lijkt ze een wat gelaten houding 
te hebben.  

 
 
 

4. Resultaten testonderzoek 
 
4.1 Cognitieve aspecten 
Om de cognitieve capaciteiten na te gaan, werd de WAIS IV afgenomen 
 
Nora heeft met een Totaal IQ van 108 gemiddelde cognitieve vaardigheden. De 

factorscores voor Verbaal Begrip en Perceptueel Redeneren zijn eveneens 
gemiddeld. De factorscore voor Werkgeheugen ligt, met een score van 89, 
aanzienlijk lager dan de andere factorscores. De Verwerkingssnelheid van Nora ligt 
met een score van 128 opvallend hoog. 

Nora vertoont een disharmonisch intelligentieprofiel, aangezien haar verwerkingssnelheid 
aanzienlijk hoger ligt dan de andere factorscores en ze bij werkgeheugen significant 
lager scoort. 

 
Op subtestniveau vertoont Nora een harmonisch profiel.  
 

4.2 Neuropsychologische aspecten 

 
Aandacht en concentratie 
 
BOURDON VOS TEST 
 
Nora werkt even snel, maar minder nauwkeurig dan leeftijdsgenoten op deze 

aandachtstest. Ze vertoont even veel aandachtsschommelingen als de norm.  
 
Executieve functies 
 
WISCONSIN CARD SORTING TEST 
 
Nora vindt vlot het juiste sorteerprincipe en wanneer er veranderd wordt van principe blijft 

ze niet in het vorige hangen. Ze vertoont een gemiddelde leerbaarheid. Hieruit 
kunnen we afleiden dat Nora een goede mentale flexibiliteit heeft. 

 
TOWER OF LONDON 
 
Nora maakt vier taken in het minimum aantal zetten, wat ten opzichte van leeftijdsgenoten 

een gemiddelde prestatie is. Ze gebruikt even veel tijd om de taken voor te bereiden 
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en uit te voeren als de norm. Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat Nora 
gemiddelde mentale planningsvaardigheden heeft. 

 
 
Visuoconstructieve functies 
 
COMPLEXE FIGUUR VAN REY: KOPIE 
 
Bij het overtekenen van de figuur geeft Nora de structuur en de details perfect weer, maar 

tekent ze de figuur met weinig oog voor de grote structuur ervan. Dit wijst erop dat 
Nora goede visuoconstructieve vaardigheden heeft, maar dat ze complexe figuren 
niet waarneemt aan de hand van de structuur ervan. 

 
Geheugen 
 
15 WOORDEN VAN REY 
 
Nora presteert goedgemiddeld op de onmiddellijke conditie van deze auditieve 

geheugentaak. Haar uitgesteld geheugen is eveneens goedgemiddeld en ze heeft 
een goede leerbaarheid. Uit deze resultaten blijkt dat Nora een goedgemiddeld 
auditief geheugen heeft. 

 
 
COMPLEXE FIGUUR VAN REY: ONMIDDELLIJK EN UITGESTELDE WEERGAVE 
 
Wanneer Nora de figuur vanuit haar geheugen moet tekenen, tekent ze deze opnieuw 

vanuit de details. Ze vergeet verschillende details en maakt enkele fouten. Dit wijst 
erop dat Nora een laaggemiddeld visueel geheugen heeft.  

 
 
 
 

5. Besluit 
 
Nora is een jongvolwassenen meisje met gemiddelde cognitieve vaardigheden. De grote 

verschillen binnen de factorscores van haar intelligentieprofiel zorgen voor een 
sterke discrepantie in de cognitieve mogelijkheden van Nora, wat voor haar op 
cognitief vlak voor moeilijkheden kan zorgen. Het feit dat de scores van Nora op 
de verschillende aspecten van intelligentie sterk verschillen, kan een uitdaging 
vormen. In de gesprekken met Dr. Ang wordt hier verder op ingegaan.  

 
Op neuropsychologisch vlak zien we bij Nora een goede mentale flexibiliteit, gemiddelde 

planningsvaardigheden en gemiddelde visuocontructieve vaardigheden. Op 
aandachtsvlak zijn er geen grote problemen. 

Wat geheugen betreft, is het auditief geheugen van Nora een stuk sterker dan het visuele 
geheugen. Verder is het moeilijk voor haar om in een complexe figuur de grote 
structuur te herkennen. Naar studiemethode toe kan dit betekenen dat het voor 
Nora beter kan werken om luidop te studeren (en hiermee beroep te doen op 
haar auditief geheugen), dan om samenvattingen of mindmaps te maken, omdat 
deze sterk beroep doen op de visuele vaardigheden en geheugen. Het is mogelijk 
moeilijker voor Nora om de structuur in een cursus of les te herkennen of om de 
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rode draad uit een cursus vast te houden. Het zou zeer helpend voor Nora kunnen 
zijn om hierin ondersteund te worden. 

 
 
 
 
 
Freya Gysels 
Klinisch psychologe 
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BIJLAGE: TESTRESULTATEN     

 

Cognitieve aspecten 
De meeste scores worden uitgedrukt in standaardscores (SS), met gemiddelde 100 en 
standaardafwijking 15 of in percentielen. 
 
WAIS-IV-NL 
 SS Interpretatie 
  Zeer zwak Zwak Gemiddeld Goed Zeer goed 
Verbaal Begrip 109      
Perceptueel Redeneren 100      
Werkgeheugen 89      
Verwerkingssnelheid 128      
Totaal IQ 108      

 
De subtestscores van de (uitgedrukt in schaalscores met gemiddelde 10 en standaardafwijking 3) zien er als volgt 
uit: 

 ss Interpretatie 
  Zeer zwak Zwak Gemiddeld Goed Zeer goed 
Verbaal Begrip            

Overeenkomsten 13      
                   Begrijpen 10      
                   Informatie 12      
Perceptueel Redeneren            

Blokpatronen 11      
                  Matrix Redeneren 10      
                  Figuur Samenstellen 9      
Werkgeheugen        

Cijferreeksen 7      
                  Rekenen 9      
Verwerkingssnelheid            

Symbool Zoeken 15      
                  Symbool Substitutie 15      

 
 

Neuropsychologische aspecten 
Aandacht en concentratie 
BOURDON-VOS 
 Score Interpretatie 
  Zeer 

zwak 
Zwak Gemiddeld Goed Zeer 

goed 
Snelheid:  
gemiddelde regeltijd: 

0      

Nauwkeurigheid: -1      
weglatingen: -1      

correcties: 0      
fouten: 0      

Temposchommelingen: 1,09      
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Executieve functies 
WISCONSIN CARD SORTING TEST (WCST) 
 SS Interpretatie 
  Zeer zwak Zwak Gemiddeld Goed Zeer goed 
Aantal fouten 121      
Aantal  
perseveratieve antwoorden 

133      

Aantal perseveratieve fouten 132      
Aantal  
niet-perseveratieve fouten 

115      

Percentage conceptueel 
niveau antwoorden 

118      

Aantal volledige reeksen > 85      
Pogingen om 1e reeks te 
maken 

> 85      

Falen  
vasthouden sorteerprincipe 

> 85      

 
 
TOWER OF LONDON (TOL) 
 SS Interpretatie 
  Zeer zwak Zwak Gemiddeld Goed Zeer goed 
Aantal items  
in minimum zetten 

98      

Totaal aantal zetten 112      
Initiatietijd 116      
Totale tijd voor uitvoeren 96      
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8.2.2 Voorbeeldverslag 2 
 

 

 

  PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK                                 HISSAM  

Polikliniek                                                        Geboortedatum 26.05.2005 

Datum onderzoek     7 en 21.12.2018                            Leeftijd 13 j. 6 m. 
 

Probleemstelling en vraag 

Hissam is de oudste van vijf kinderen uit een kerngezin. Hij heeft één broer en drie zussen. Hissam 
volgt het tweede jaar technisch secundair onderwijs, richting handel. 

Hij wordt aangemeld voor psychodiagnostisch onderzoek na kinderpsychiatrisch onderzoek binnen 
onze afdeling door dr. L. en dr. H. Er werden kenmerken van een aandachtstekortstoornis met 
hyperactiviteit van het gecombineerd type (ADHD) vastgesteld.  

Hissam heeft het moeilijk om de aandacht  bij zijn taken te houden. Hij is snel afgeleid en hij maakt 
aandachtsfouten. Hij lijkt vaak niet goed te luisteren, hij heeft het moeilijk met het opvolgen van 
aanwijzingen en het organiseren van zijn taken. Hij is vergeetachtig en hij raakt snel dingen kwijt. 
Hij is onrustig en heeft het moeilijk om te blijven zitten. Hij reageert regelmatig impulsief, geeft 
antwoord voor de vraag is afgemaakt, hij kan zijn beurt niet afwachten en hij verandert vaak van 
bezigheden. Deze gedragskenmerken stellen zich vooral op school. Thuis komt dit minder voor en ze 
werden ook minder gezien in de observatie tijdens het kinderpsychiatrisch onderzoek. Omdat de 
problemen zich enkel op school lijken te manifesteren, werd er nog geen formele ADHD-diagnose 
gesteld. 

De school heeft ondertussen een aantal ADHD-gerichte sticordimaatregelen genomen. Hissam krijgt 
extra begeleiding en hij mag gebruik maken van een geluidwerende hoofdtelefoon. Op het einde van 
vorig schooljaar (1ste jaar TSO) haalde hij een globaal rapportcijfer van 54 %. Hoewel Hissam thuis 
vrij lang bezig is met schools werk merkt het schoolteam dat hij vaak niet in orde is met zijn 
schooltaken.  

In het psychodiagnostisch onderzoek worden de cognitieve capaciteiten onderzocht en wordt er 
gericht geobserveerd naar het voorkomen van aandachts- en concentratie-problemen in een 
individuele onderzoekssituatie.  

Observatiegegevens 

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee sessies, telkens van twee uur, halfweg onderbroken voor een 
korte pauze.  

We leren Hissam kennen als een aangename en vriendelijke jongen. Hij maakt overwegend een 
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ernstige indruk. Het is goed mogelijk om met Hissam een gesprek te voeren en van gedachten te 
wisselen. Hij maakt een cognitief sterkere indruk dan naderhand uit de resultaten naar voor komt.  

In een individuele onderzoekssituatie zien we een jongen met een goede motivatie en een goede 
werkhouding. Hij kan erg goed focussen op de opdrachten. Hij is niet afgeleid door interne of externe 
prikkels. Hij werkt doorgaans erg consciëntieus en bedachtzaam. Hij is nooit opvallend impulsief.  

Hissam is doorgaans volhardend aan het werk. Ook wanneer opdrachten moeilijk worden geeft hij 
niet op. Voor sommige opdrachten die hem niet goed lukken (bv. bij de subtest  blokpatronen) vraagt 
hij of hij het een tweede keer mag proberen. Ook bij de moeilijker opdrachten van o.m. de subtest 
matrix redeneren blijft hij erg lang zoeken naar de oplossing.  

Daarnaast merken we een aantal beperkingen. Bij de subtest overeenkomsten heeft hij het moeilijk 
om tot verbaal abstraheren te komen. Behalve voor de eenvoudigste items waar hij wel slaagt om 
het goede antwoord te geven, valt hij snel terug op het geven van verschillen of blijft hij hangen aan 
irrelevante details. Bij de verbaal-auditieve werkgeheugentaken ondervindt hij zelf dat dit voor hem 
moeilijk is. Hij geeft spontaan aan dat het hem veel beter zou lukken indien de opdrachten visueel 
zouden worden aangeboden. Dit blijkt ook te kloppen in de resultaten (zie verder).  

Neuropsychologische aspecten 

Globaal genomen presteert Hissam tijdens dit onderzoek op cognitief vlak op het niveau van de 
zwakkere begaafdheid. Het profiel van cognitieve deelvaardigheden, aspecten van intelligentie die 
kunnen worden onderscheiden maar die niet volledig onafhankelijk van elkaar zijn, is eerder 
dysharmonisch met een overwicht van eerder zwakke tot zwakgemiddelde scores.  

Met vloeiend redeneren (vloeiende intelligentie, fluid intelligence) wordt het algemeen 
redeneervermogen bedoeld, waarvoor geen beroep hoeft te worden gedaan op vroeger verworven 
kennis. Dit wordt in dit onderzoek gemeten met de subtesten matrix redeneren, gewichten en in 
zekere mate met rekenen en overeenkomsten. Hissam haalt hiervoor globaal een  zwakgemiddelde 
score. Behalve de gemiddelde score voor matrix redeneren haalt hij voor de overige subtesten 
zwakkere scores.  

Kwantitatieve kennis en kwantitatief redeneren worden in dit onderzoek gemeten met de 
subtesten rekenen en gewichten. Daarvoor haalt Hissam een zwak resultaat. Er moet echter worden 
benadrukt dat de subtesten rekenen en gewichten onvoldoende zijn om een volledig beeld te geven 
van wiskundige vaardigheden. De scores op beide subtesten sluiten nauw bij elkaar aan.  

Verworven kennis en begrip (gekristalliseerde intelligentie, crystallized intelligence) wordt in dit 
onderzoek gemeten met de subtesten die de verbaal begripsschaal uitmaken (overeenkomsten, 
woordenschat, begrijpen). Hiervoor behaalt Hissam een zwak resultaat. De subtestscores liggen ook 
hier dicht bij elkaar. 

Visuele informatieverwerking wordt in dit onderzoek gemeten met de subtesten die de visueel-
ruimtelijke schaal vormen (blokpatronen, figuursamenstellen) aangevuld met de WNV-subtest 
plaatjes ordenen. Hiervoor haalt Hissam een zwakgemiddeld resultaat. De resultaten voor de 
visueel-ruimtelijke taken (blokpatronen, figuur samenstellen) zijn zwak. Hissam heeft moeite met 
visuele analyse en rotaties, wat duidelijkst tot uiting komt bij blokpatronen. Niettegenstaande de 
problemen die hij ondervindt, blijft hij erg volhardend in het zoeken naar de oplossing. Voor plaatjes 
ordenen, een visuele taak met betekenisvol materiaal (het in de juiste volgorde leggen van een 
aantal prenten zodat ze een logisch verhaal vormen) haalt hij een gemiddeld resultaat.  

Met werkgeheugen wordt de vaardigheid om de focus van de aandacht te richten op een aantal 
stimuli zolang als nodig om met die informatie een bewerking uit te voeren bedoeld. Dit wordt in dit 
onderzoek gemeten met de subtesten cijferreeksen, cijfers en letters nazeggen (auditief 
werkgeheugen) en plaatjesreeksen en ruimtelijke oriëntatie (visueel werkgeheugen). Hiervoor haalt 
Hissam globaal een zwakgemiddeld resultaat. Er is echter een significant verschil tussen de 
zwakke scores voor de verbaal-auditieve werkgeheugentaken en de gemiddelde scores voor de 
visueel-ruimteljke werkgeheugentaken.  

Met langetermijngeheugen wordt zowel het vermogen gemeten om nieuwe informatie te leren en 
op te slaan, maar ook de vlotheid waarmee opgeslagen informatie uit het geheugen terug kan worden 
opgeroepen. Dit wordt in dit onderzoek gemeten met de subtest geheugen voor verhalen. Hissam 
haalt hiervoor een zwak tot zwakgemiddeld resultaat.  
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Verwerkingssnelheid, het snel en accuraat kunnen uitvoeren van eenvoudige taken onder 
tijdsdruk, wordt in dit onderzoek gemeten met de subtesten symbool substitutie coderen, symbolen 
vergelijken en figuur zoeken. Hiervoor is het resultaat goedgemiddeld. Het betreft echter korte 
taken (duur maximaal 2 minuten). Hissam kan zich goed focussen op dergelijke opdrachten.  

Voor een gelijkaardige, maar langdurige opdracht, de Bourdon-Vos Test, haalt hij gemiddelde 
resultaten, zowel wat betreft nauwkeurigheid, als wat betreft werktempo en schommelingen in dit 
werktempo. 

Voor een lange, auditieve volgehouden aandachtstaak (TEA-Ch, subtest geheime code) haalt Hissam 
een gemiddeld resultaat. 

Belevingsaspecten 

Hissam vertelt dat hij ‘ADHD’ heeft: hij kan moeilijk stilzitten, hij beweegt veel en hij heeft het gevoel 
dat hij dat niet kan beheersen. Hij is snel afgeleid, zowel thuis als op school. Hij droomt vaak weg. 
Sommige leerkrachten zeggen hem dat hij beter medicatie zou nemen. Hij wil zelf ook medicatie 
innemen indien dit hem zou kunnen helpen. Eén keer heeft een vriend hem een tablet Rilatine 
gegeven, onder het mom dat het snoep was. Hissam beschrijft dit als volgt: ‘ik werd precies een 
andere persoon!’ Het gaf hem een goed gevoel dat hij zich eindelijk eens rustig voelde.  

Hissam vindt zowel de negatieve commentaar lastig maar ook zijn persoonlijke ervaring dat hij zich 
niet kan concentreren en dat hij zo druk is.  

Hissam geeft aan dat hij zich in deze onderzoekssituatie veel beter kan concentreren dan in de klas. 
In de klas is hij vaak afgeleid door zijn vrienden die hem aan het lachen brengen. In de lagere school 
mocht hij rekenoefeningen aan een bank apart maken. In zijn huidige school mag hij gebruik maken 
van een geluidwerende koptelefoon, maar hij vergeet dit regelmatig. Hissam vertelt dat hij veel 
nota’s krijgt omdat hij afgeleid is, al houden ze op school wel rekening met zijn ADHD-problematiek. 
Zo krijgt hij regelmatig een ‘time outje’ wanneer hij druk is en mag hij even op de speelplaats 
rondlopen.  

Verder geeft hij aan dat hij ernstige inslaapproblemen heeft. Naar eigen zeggen gaat hij rond 22u.00 
slapen maar hij valt pas rond 00u.00 - 01u.00 in slaap. Hij ligt dan in zijn bed voor zich uit te staren.  

Hij haalt momenteel niet zo’n goede schoolresultaten. Einde vorig schooljaar had hij een globaal 
rapportcijfer van 54%. Zijn rapport van de herfstvakantie (nov. ’18) was veel beter, met 78%, 
Nederlands was zijn zwakste vak (52%), maar na de herfstvakantie heeft hij al op twee toetsen een 
onvoldoende gehaald (Nederlands en natuurwetenschappen). 

Hissam vertelt dat hij soms wel, soms niet zo graag naar school gaat. Hij heeft zelf zijn school en 
zijn richting mogen kiezen. Hij besteedt dagelijks een kwartier tot één uur aan schools werk.   

 

BESLUIT 

Uit dit onderzoek komt Hissam naar voor als een jongen met globaal gezien zwakkere cognitieve 
mogelijkheden. Het profiel van de onderscheiden cognitieve deelaspecten is vrij ongelijkmatig. Hij 
haalt eerder zwakke resultaten voor opdrachten t.a.v. verbaal begrip, kwantitatief redeneren, 
visueel-ruimtelijke informatieverwerking, verbaal-auditief werkgeheugen en langetermijngeheugen. 
Hij haalt zwakgemiddelde resultaten voor fluid redeneertaken. Voor visueel-ruimtelijk werkgeheugen 
en visuele taken met concreet materiaal haalt hij gemiddelde cijfers. Voor verwerkingssnelheid haalt 
hij goedgemiddelde resultaten.  

Voor de parameters die de grootste impact hebben op schools leren, m.n. verbaal begrip, kwantitatief 
redeneren en verbaal-auditief werkgeheugen haalt hij relatief zwakke scores.  

In een individuele onderzoekscontext worden geen specifieke ADHD-gerelateerde gedragskenmerken 
(afleidbaarheid, impulsiviteit, overbeweeglijkheid) geobserveerd.  

Gezien de goede motivatie, inzet en werkhouding kunnen de resultaten van het 
intelligentieonderzoek als een accurate weergave van Hissams capaciteiten worden beschouwd.  

Subjectief merkt Hissam wel een groot verschil met hoe hij functioneert in een schoolse context of 
wanneer hij thuis moet werken voor school. Daar treden de ADHD-kenmerken veel duidelijker naar 
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voor. Hissam is zelf vragende partij voor medicamenteuze ondersteuning. Wellicht is het zinvol dit 
uit te proberen gezien de persisterende problemen op dit vlak.  

Ivan Verhaeghe 

klinisch psycholoog 
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BIJLAGE: TESTRESULTATEN  
 
Dit overzicht met cijfergegevens is een bijlage bij een psychodiagnostisch verslag.  Deze 
cijfergegevens zijn bestemd voor gebruik door hierin specifiek getrainde professionelen en kunnen 
enkel geïnterpreteerd worden rekening houdend met de informatie uit het psychodiagnostisch 
verslag. 
 
De meeste scores worden uitgedrukt in standaardscores (SS), met gemiddelde 100 en 
standaardafwijking 15, in schaalscores (ss) met gemiddelde 10 en standaardafwijking 3 of in 
percentielen (pc). De interpretatie verloopt volgens onderstaande tabel. 
 
Beoordeling schaalscore standaardscore percentiel 

extreem zwak 1 ≤ 55 < 0.4 

zeer zwak 2 – 3 – 4 56 – 70 0.4 – 2 

Zwak 5 – 6 – 7 71 – 85 2.3 – 16 

Zwakgemiddeld 8 86 – 92 18 – 30 

Gemiddeld 9 – 10 – 11  93 – 107 32 – 68 

Goedgemiddeld 12 108 – 114 70 – 82 

Goed 13 – 14 – 15  115 – 129 84 – 97 

zeer goed 16 – 17 – 18  130 – 144 98 – 99.6 

Superieur 19 - 20 ≥145 > 99.7 
 
Hieronder worden twee tabellen weergegeven.  
In de eerste tabel worden de klassieke WISC-V-scores weergegeven, zoals voorgesteld door de 
auteurs. Het totaal IQ wordt berekend op basis van 7 subtesten, hieronder aangeduid met een *. 
De indexscores worden berekend op basis van twee subtesten, ook al werden er drie subtesten 
afgenomen. De score op de subtest die tussen haakjes staat wordt niet mee verrekend in het 
bepalen van de indexscore. 
In de tweede tabel worden subtesten gegroepeerd onder de brede cognitieve vaardigheden 
(BCV) van het CHC-intelligentiestructuurmodel. De BCV-score wordt berekend op basis van alle 
subtesten met een * die eronder vermeld worden. De toewijzing aan een BCV betekent echter niet 
uit dat subtesten niet ook met andere BCV’s en andere subtesten correleren. De BCV’s vertonen 
bovendien ook onderling in meerdere of mindere mate een samenhang. Ze kunnen daarom niet 
worden beschouwd als onafhankelijke factoren.  
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Neuropsychologisch onderzoek 
Tabel 1 – klassieke WISC-V scoring 

Totaal IQ 
 SS 

 
zeer 
zwak 

Zwak Gemiddeld Goed zeer 
goed 

WISC-V-NL -  Totaal IQ  
(op basis van 7 WISC-V-subtesten, aangeduid met *) 

84  X      

Verbaal begrip (CHC: crystallized intelligence – verworven kennis en begrip - Gc) 

WISC-V-NL SS  
 ss 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscores verbaal begrip 78  X      
          overeenkomsten * 5  X      
          woordenschat * 7  X      
          (begrijpen)  8   X     

Visueel ruimtelijk (CHC: visuele informatieverwerking - Gv) 

WISC-V-NL SS  
 ss 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

 factorscore visueel ruimtelijk 81  X      
          blokpatronen * 8  X      
          figuur samenstellen  5  X      

Fluid redeneren (CHC: fluid intelligence – vloeiend redeneren Gf) 
 ss 

 
zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscore fluid redeneren 91   X     
          matrix redeneren* 10    X    
          gewichten* 7  X      
          (rekenen) 6  X      

Werkgeheugen (CHC: werkgeheugen en kortetermijngeheugen - Gsm) 

WISC-V-NL ss 
 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscore werkgeheugen         85  X      
          Cijferreeksen * 4 X       
          plaatjesreeksen * 11    X    
          (cijfers en letters nazeggen) 8   X     

Verwerkingssnelheid (Gs) 

WISC-V-NL SS  
 ss 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

  factorscore verwerkingssnelheid       114     X   
        substitutie * 14      X  
        Symbool zoeken 11    X    
        (figuur zoeken) 12     x   
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Tabel 2 – CHC scoring 

Vloeiend redeneren (Fluid intelligence - Gf) 
 ss 

 
zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscore fluid redeneren 91   X     
          matrix redeneren* 10    X    
          gewichten* 7  X      

Kwantitatief redeneren (Gq) 

WISC-V-NL ss  
  

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

Factorscore kwantitatief redeneren 80  X      
          rekenen * 6  X      
          gewichten * 7  X      

Verworven kennis en begrip (crystallized intelligence - Gc) 

WISC-V-NL SS  
 ss 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscores verbaal begrip 81  X      
          overeenkomsten * 5  X      
          woordenschat * 7  X      
          Begrijpen * 8   x     

Visuele informatieverwerking (Gv) 

WISC-V-NL SS  
 ss 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

 factorscore visueel ruimtelijk 89  X      
          blokpatronen * 8   X     
          figuur samenstellen *  5  X      

 
WNV-NL ss 

 
zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

        Plaatjes ordenen* 11    X    

Werkgeheugen en kortetermijngeheugen (Gsm) 

WISC-V-NL ss 
 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscore werkgeheugen         91        
          Cijferreeksen * 4        
          plaatjesreeksen * 11        
          cijfers en letters nazeggen * 8        

 
WNV-NL ss 

 
zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

        ruimtelijke oriëntatie* 11        
 

WISC-V-NL ss 
 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

factorscore verbaal auditief werkgeheugen         78  X      
          Cijferreeksen * 4 X       
          cijfers en letters nazeggen * 8   x     

 

 ss 
 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 
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factorscore visueel werkgeheugen 106    X    
          WISC-V-NL  plaatjesreeksen * 11    X    
          WNV-NL        ruimtelijke oriëntatie* 11    X    

Langetermijngeheugen (Glr) 

NEPSY-II ss 
  

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

        geheugen voor verhalen         
                 totaalscore vrije recall pc.11-25  X      
                 totaalscore vrije en cued recall pc.11-25  X      
                 totaalscore herkenning  pc. 75     x   

Verwerkingssnelheid (Gs) 

WISC-V-NL SS  
 ss 

zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

  factorscore verwerkingssnelheid       114     X   
        substitutie * 14      X  
        Symbool zoeken* 11    X    
        figuur zoeken * 12     x   

 
 
BOURDON-VOS TEST ss. 

pc. 
Zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

         snelheid (gemiddelde regeltijd) ss. 12     X   
         nauwkeurigheid     X    
                 weglatingen pc. 20-30   X     
                 correcties pc.20-40     X    
                 fouten pc.10-

100 
   X    

         temposchommelingen ss. 8   X     
 

Aandachtsfuncties 

Volgehouden aandachtstaken waarbij snelheid de voornaamste parameter is, worden vermeld bij de 
BCV Verwerkingssnelheid. 

Volgehouden aandacht – auditief 
  
TEA-CH SS  

 ss 
zeer 
zwak 

zwak gemiddeld goed zeer 
goed 

         geheime code 9    X    
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De referenties van de overgenomen artikels staan in de cursus en worden hier niet meer 
afzonderlijk weergegeven.  

 
 
 


