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TESTFICHE WISC-V-NL    (vs. 1.0; dd. december 2020) 
 

 

Deel 1. Topicbeoordeling 

 

 Relevantie 

 

Beoordeling: 

 

A+ 

 

 Testmateriaal, instructies, scoring en gebruik 

 

Beoordeling: 

 

B+ 

 

 Normen 

x 

Beoordeling: 

 

B+ 

 

In Vlaanderen moet gebruik gemaakt worden van de normen, gebaseerd op zowel Vlaamse als Nederlandse 

kinderen en jongeren. De totale steekproef is voldoende groot en representatief voor de belangrijkste variabelen. 

Er bestaan geen significante verschillen tussen de scores van Nederland en Vlaanderen (zie Tabel 4.19 in de 

Technische handleiding). 

Het bereik van de IQ-scores is té breed (40 – 160). De WISC-V-NL is niet geschikt om te differentiëren tussen de 

zeer lage (-50) en zeer hoge (150+) IQ’s. De normen in dit bereik berusten op een louter statistische constructie. 

 Betrouwbaarheid 

x 

Beoordeling: 

 

A 

 

De betrouwbaarheden van de primaire en secundaire indexen variëren van voldoende (minimaal .80) tot goed 

(minimaal .90). Ook de betrouwbaarheid van de meeste subtesten is voor de meeste leeftijdsgroepen voldoende 

tot goed. Dit betekent echter niet dat het gerechtvaardigd is om op basis van één subtest een uitspraak te doen 

over een index/brede cognitieve vaardigheid! 

De hertestingsbetrouwbaarheid op het niveau van de subtests ligt in het algemeen onder de .80. Het is daarom 

aangewezen om de verschillen tussen subtesten te toetsen op het .01-significantieniveau. Op deze manier ben je 

als diagnosticus zekerder dat een significant verschil ook een reëel verschil is. 
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 Validiteit 

 

Beoordeling: 

 

B 

 

Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de validiteit. De verwachting dat de WISC-V een behoorlijk valide 

instrument is, wordt ingelost. 

De WISC-V blijkt een uitstekend instrument voor het bepalen van een verstandelijke beperking, maar lijkt minder 

geschikt (maar nog steeds goed) voor onderzoek naar hoogbegaafdheid. 

Deel 2. Eindbeoordeling 

 

 Algemene beoordeling 

 

 

N(ormen) B(etrouwbaarheid) V(aliditeit) R(elevantie) T(estmateriaal) TQS eindlabel 

B+ A B A+ B+ A(a)+ 

 

 Bijvoegsel: WISC-V-NL & Q-Interactive 

 

De scoring van de WISC-V-NL kan digitaal verlopen via Q-global. Dit is een handig instrument, dat de kans op 

fouten minimaliseert. Een selectie in wat relevante informatie is in het zeer uitgebreide automatisch 

gegenereerde rapport is aangewezen. Digitale afname via Q-interactive wordt echter ten zeerste afgeraden. Er is 

tot op heden onvoldoende onderzoek of de normen, bekomen via een pen-en-papier afname, ook gebruikt 

mogen worden bij een digitale afname. 

De huidige WISC-V-NL kan computergestuurd toegepast worden via Q-Interactive toepassingen. Dit 

evaluatierapport heeft enkel betrekking op de papieren publicatie en klassieke afnamewijze van de WISC-V-NL, 

en is onder geen enkel beding automatisch van toepassing op de digitale versie. 
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